
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie 

in Jamaiiiria Arabă Libiana Populară Socialistă
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, va efectua, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită

oficială de prietenie tn Jamahirla
Arabă Libiană Populară Socialistă,
la Invitația colonelului Moammer

El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, în prima 
decadă a lunii martie 1985.
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

7 7

VOTUL NOSTRU, VOTUL TĂRII 
-CELOR MAI BUNI 

DINTRE CEI MAI BUNI!

Ambasadorul Republicii Zimbabwe,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Nicholas Tasunun-

gurwa Goche, care șl-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Zimbabwe în 
tara noastră. (Continuare în pagina 
a IlI-a).

Ambasadorul Republicii Populare Congo

în Incinta marilor platforme in
dustriale, in modernele cartiere ale 
municipiilor și orașelor, in comu
nele și satele de pe întinsul cîmpi- 
ilor roditoare, în așezările monta
ne, pe tot cuprinsul țării au avut 
loc în săptămîna care a trecut adu
nări cetățenești de desemnare a 
candidaților pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și în consiliile populare comu
nale, orășenești, municipale și ju
dețene. Depunerile de candidaturi 
au constituit un 
minunat prilej de 
exercitare a u- 
nuia dintre drep
turile fundamen
tale ale cetățeni
lor României so
cialiste, acela de 
a participa, in 
deplină cunoștin
ță de cauză, la 
conducerea socie
tății, de a făuri 
in mod suveran 
propriul destin de 
bunăstare și feri
cire într-o patria 
demnă, liberă și 
Independentă.

In cei peste 40 
de ani care au 
trecut de la re
voluția de elibe
rare socială și na
țională, antifas
cistă și antilmpe- 
rialistă, cu deosebire de la cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, am parcurs un drum glorios 
de muncă avîntată. Chipul țării a 
fost radical transformat. Au fost 
constituite gigantice complexe in
dustriale In toate zonele țării, a 
fost sporită rodnicia pămintului, 
orașele și satele țării au dobîndit o 
nouă și strălucitoare înfățișare. 
Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului comuniștilor, oamenii muncii 
transformîndu-și propriile condiții 
materiale s-au transformat pe ei 
înșiși, au devenit pe deplin Încre
zători in forțele lor, în capacitatea 
lor constructivă, pe deplin con
știent! de rolul lor în dimensionarea 
prezentului și viitorului națiunii 
noastre socialiste. In această cloco
titoare activitate de creație a unui 
impresionant potențial de valori 
materiale și spirituale s-au distins, 
prin remarcabile fapte de muncă, 
expresie concretă a unui înalt pa
triotism, zeci și sute de mii de 
muncitori, țărani și intelectuali. 
Din rîndul acestora, in ăpiritul ce
rințelor formulate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
III-lea Congres al F.D.U.S. pe 
liste au fost propuși cei mai buni 
dintre cei mai buni, fiind de
semnați candidați pentru a fi aleși 
în marele sfat al țării și în or
ganele locale ale puterii de stat.

Din perspectiva imperativului de 
a asigura mersul neabătut pe calea 
progresului și civilizației socialiste 
a patriei noastre, a răspunderii 
colective față de destinele de azi 
și de mîine ale țării, în consens

muncii față de iubitul conducător 
al partidului și statului nostru.

In actuala campanie electorală, 
pornind de la necesitatea legică, 
obiectivă de perfecționare a demo
crației muncitorești-revoluționare, 
în concordanță cu cerințele evolu
ției societății noastre, s-a extins 
practica de a depune mai multe 
candidaturi pentru un singur loc ; 
pentru circa 50 la sută din deputății 
în Marea Adunare Națională și 
pentru circa 80 la sută din depu

„Organele Frontului Democrației și Unității Socialiste, toate or
ganismele sale componente trebuie să asigure o largă consultare cu 
masele largi de oameni ai muncii, cu cetățenii, astfel ca pe listele de 
candidați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare să 
fie propuși oameni ce se bucură de un larg prestigiu în rîndul mase
lor, care, prin calitățile lor moral-politice, prin devotamentul față de 
patrie și popor, oferă garanția îndeplinirii cu succes a programului 
de dezvoltare economico-socială a țării, a hotărîrilor și obiectivelor 
stabilite de Congresul partidului pentru dezvoltarea într-o etapă nouă, 
superioară, a întregii opere de construcție socialistă din România”.

NICOLAE CEAUȘESCU

cu dorința unanimă a poporului, 
adunarea cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 1 „23 August“ 
a municipiului București a propus, 
după cum se știe, pentru marele 
sfat ai republicii-candidatura celui 
mai stimat fiu al națiunii noastre, 
strălucitul strateg și conducător re
voluționar al operei de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat ce și-a 
dedicat întreaga viață și putere de 
muncă slujirii cu devotament a in
tereselor vitale ale poporului, îm
plinirii supremelor idealuri de 
dreptate, libertate, independență, 
bunăstare și pace ale întregii na
țiuni. Această opțiune politică 
fundamentală semnifică o nouă și 
puternică dovadă a unității de ne
clintit a poporului tn jurul parti
dului, al secretarului său general, 
a sentimentelor de fierbinte dra
goste, de nețărmurită recunoștință 
și adîncă prețuire pe care le nu
tresc comuniștii, toți oamenii

tății în consiliile populare s-au 
depus două sau trei candidaturi. 
Este evident că tn acest mod, pe 
de o parte, alegătorii vor avea po
sibilitatea să-și manifeste plenar 
opțiunile pentru candidații pe care 
ii consideră ca fiind cei mai capa
bili să-i reprezinte in sistemul or
ganelor puterii de stat, iar, pe de 
altă parte, va crește răspunderea 
celor aleși In conducerea treburilor 
de stat și obștești in fața oameni
lor muncii, a cetățenilor care le-au 
acordat încrederea lor.

Propunerile de candidați pentru 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și pentru consiliile populare 
au fost prezentate de Frontul De
mocrației șl Unității Socialiste — 
cel mai larg organism democratic 
al țării, care reunește toate cate
goriile de cetățeni ai țării. Așa cum 
preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al III-lea Congres al 
F.D.U.S., candidații propuși asigu
ră In organele puterii de stat la 
nivel național și local reprezenta
rea corespunzătoare a clasei mun

citoare — clasa conducătoare șl 
principala forță socială a țării — 
a țărănimii, a intelectualității, a 
tineretului, femeilor, a membrilor 
Oiganizației Democrației și Unită
ții Socialiste, precum și a altor ca
tegorii de cetățeni. Componența 
candidaților F.D.U.S. în alegeri 
ilustrează elocvent esența demo
crației noastre socialiste, și anume 
participarea fără nici o îngrădire 
sau discriminare a tuturor oame
nilor muncii, indiferent de naționa

litate, la viața pu
blică, la conduce
rea destinelor na
țiunii, a treburi
lor țării. Stabilind 
o legătură dialec
tică între obiecti
vul fundamental 
al înfăptuirii noii 
orînduiri sociale 
și mijloacele de a 
realiza acest țel 
suprem, secreta
rul general al 
partidului, In cu
vinte de o mare 
forță de convin
gere, spunea : 
„Socialismul nu 

■ poate fi decit 
opera unită a tu
turor oamenilor 
muncii, fără de
osebire de națio
nalitate, a între
gului popor".

Candidații F.D.U.S. sînt, așadar, 
candidații noștri, sînt tovarășii 
noștri de muncă care se bucură de 
stima și încrederea colectivelor 
unde Iși desfășoară activitatea pen
tru calitățile lor profesionale, po
litice și organizatorice, pentru com
portarea lor in societate, pentru 
spiritul lor gospodăresc, dovedind, 
zi de zi, competență și inițiativă, 
fermitate și răspundere în înfăptui
rea politicii partidului și statului 
și punind la inimă Interesele obștii. 
Candidați ai F.D.U.S. sînt membri 
ai Partidului Comunist Român, 
mineri și petroliști, țărani coopera
tori și mecanizatori, textiliste și 
Învățătoare, cercetători și medici, 
oameni de artă și cultură, militari, 
activiști de partid și de stat care 
și-au asumat inaita Îndatorire de 
a fi nu numai cu gîndul, ci in 
primul rînd cu fapta, în procesul 
permanentelor înnoiri prin care 
inaintează și se perfecționează so
cietatea noastră. Candidați al 
F.D.U.S. sînt tineri și tinere, pre-
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, pe Stanislas 
Charles Batheas-Mollomb, ambasa

dorul Republicii Populare Congo la 
București, in vizită de rămas bun, 
cu ocazia încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Corespondentul diplomatic al ziarului israelian
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe David 
Landau, corespondent diplomatic al

.The Jerusalem Post"
ziarului Israelian „The Jerusalem 
Post**.

Cu acest prilej, președintele

Nicolae Ceaușescu a acordat un In
terviu pentru ziarul „The Jerusalem 
Post**.

.....—■■■■■■■'   . ■ . .-..i.i.     -—i.     -     i.,sjr.,1 , sa

In întîmpinarea Conferinței naționale a femeilor

Bucuria împlinirii profesionale 
în marea familie muncitorească

Femeia muncitoare, femeia mamă. Iși începe, zi de 
zi, programul de lucru in fabrică sau in ferma agri
colă, pe șantier sau în laborator, la catedră sau in 
fața pupitrelor de comandă ale unor complicate insta
lații. Despre pasiunea și priceperea ei se vorbește în
totdeauna cu ales respect. Cu respectul datorat omului 
harnic și devotat. Munca ei continuă, nu de puține

ori, șl după program. îndeplinind obișnuitele treburi 
gospodărești, ocupindu-se de educația copiilor sau 
onorind însemnate îndatoriri obștești.

Ce face și ce gindește femeia muncitoare acum, in 
preajma zilei de 8 Martie și a Conferinței naționale 
a femeilor ? Iată cîteva secvențe consemnate, recent, 
intr-o importantă întreprindere bucureșteană.

O politică științific fundamentată, 
în slujba omului, a progresului societății

Sistemul politic democratic ro
mânesc s-a structurat unitar și ar
monios in anii ce au urmat după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cind in frun
tea partidului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptătorul revoluționar neobosit, 
de a cărui gindire și activitate sint 
strins legate marile izbinzi dobîn- 
dite de poporul nostru in dezvol
tarea multilaterală a patriei din 
ultimele două decenii.

In această perioadă a fost pro
movată cu consecvență o linie po
litică fermă, prin care s-a lărgit 
participarea maselor la conducerea 
societății. O concretizare semnifi
cativă a acestei preocupări stator
nice, integrată intr-o concepție 
politică originală, ce vizează parti
ciparea conștientă și intr-un cadru 
organizat a întregului popor la 
elaborarea ponticii interne și ex
terne a țării, la traducerea ei în 
viață, a constituit-o crearea Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, care reunește pe toți fău
ritorii de valori materiale și spi
rituale din societatea noastră.

Un moment de o deosebită sem
nificație politică îl constituie ac
țiunea amplă, de largă consultare 
a maselor în vederea desemnării 
de candidați pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare, alegeri 
ce vor avea loc la 17 martie 1985. 
Această acțiune prilejuiește în 
aceste zile o largă consultare a 
oamenilor muncii chemați să chib- 
zuiască cu înțeleaptă răspundere 
la viitorul țării noastre, la căile 
cele mai bune pentfu a traduce în 
fapte hotăririle Congresului al 
XIII-Iea al Partidului Comunist 
Român, care au fost adoptate re
cent ca directive ale activității 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, ale întregului nostru

care trebuie să fie societatea celei 
mai înalte productivități, a celei 
mai raționale organizări a produc
ției și a vieții sociale, a celui mal 
tnalt nivel de civilizație materială

tatelor cercetării științifice deter
mină creșterea avuției materiale a 
societății, sporirea fără precedent 
a potențialului de creație al po
porului, ridicarea nivelului său de

Acad. Radu VOINEA
președintele Academiei Republicii Socialiste România

șl spirituală. Realizarea unei ase
menea societăți ar fi de neconceput 
fără folosirea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, fără 
cunoașterea aprofundată a legilor 
obiective ale naturii și societății. 
Tocmai cunoașterea acestor legi 
permite omului să se transforme 
in făuritorul propriului său destin. 
Incorporarea în practică a rezul

trai, Înaintarea societății noastre 
pe noi trepte de progres șl de ci
vilizație.

De aceea, statul nostru a depus 
un efort intens și continuu pentru 
a crea cercetării științifice o pu
ternică bază materială și un po
tențial de cercetare corespunzător. 
Dispunem în prezent da un mare 
număr de unități de cercetare

— institute, centre, stațiuni agri
cole experimentale etc. — grupate 
tn institute centrale, organizate pe 
ramuri de activitate și coordonate 
de Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, al cărui președin
te este tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic, prestigios savant 
de largă recunoaștere și prețuire 
internațională. In unitățile de cer
cetare lucrează astăzi peste 200 000 
de oameni ai muncii, la care se 
adaugă un mare număr de cadre 
didactice din Invățămintul supe
rior, tehnic șt universitar, consti
tuind un puternic potențial de 
cercetare capabil să soluționeze 
cele mai complexe probleme pe
(Continuare in pag. a Il-a)

La întreprinderea bucureșteană 
„Tehnometal**, la fel ca in atîtea alte 
întreprinderi, lucrează un mare nu
măr de temei. Multe dintre ele au o 
vechime apreciabilă tn unitate, bucu- 
rîndu-se de o bună apreciere profe
sională, în rîndurile fruntașilor nu- 
mărîndu-se întotdeauna și numeroase 
femei. Drumul spre aceste împliniri 
profesionale începe, cum se spune, aici, 
„cu primul pas“. 
Nu Intîmplător, co
misia de temei, co
lectivul unității au 
acumulat o bună 
tradiție și o bună 
experiență in ce 
privește integrarea 
noilor angajate. 
Fiecare membru al 
colectivului a fost, 
într-un trecut mai 
mult sau mai puțin îndepărtat, un 
nou venit. începător în meserie, 
a trăit emoțiile și incertitudinile pri
melor zile, ale primelor săptă- 
mîni de adaptare. De aceea, noii 
lor colegi sint întimpinați cu multă 
căldură și înțelegere, mai ales cînd 
este vorba de tinere abia desprinse 
din adolescentă.

„Față de muncitoarele nou Înca
drate, conducerea manifestă o aten
ție specială, ne spunea tovarășul in
giner Zaharia Șandru, director ge
neral-adjunct al centralei industria
le de resort. Nu exagerez, dar cred 
că grija colectivului de conducere 
este mai mare decît... aceea pe care 
ele insele și-o poartă. Și e firesc. 
De multe ori sînt prea tinere pentru 
a-și da seama exact de răspunderea

ce le revine, ce valoare au mașinile 
și materialele ce le încredințăm. Noi 
avem datoria de a le sprijini, din 
toate punctele de vedere, pentru a 
păși -cu dreptul» în meserie și tn 
viață**.

De altminteri, judecind „la rece** 
multe din frămîntările șl emoțiile 
pe care le-au trăit, totuși, cele mal 
tinere muncitoare s-au dovedit inu

• O scrisoare de „bun venit" pe adresa fiecărei nou încadrate
• Roadele unei înțelepte vorbe bătrînețti • Despre muncă 
ți profesie, tinerele vorbesc ca niște adevărate „veterane"
• Muncitoare bune care se pregătesc să devină ți soții și

mame bune

tile. La „Tehnometal**, datorită com
plexității producției, personalul este 
selectat cu grijă. înainte de a fi în
scrise în școala profesională sau li
ceul industrial ale întreprinderii, ti
nerele trecuseră printr-un test de 
aptitudini. Au urmat, apoi, orele de 
studiu și îndeosebi cele de practică, 
pe aceleași mașini. După absolvire, 
cu prilejul Încadrării în muncă — 
alt test in cabinetul psiho-socio- 
profesional, înzestrat cu o modernă 
aparatură și efectuat de cadre de 
specialiști — un psiholog și un so
ciolog. Deci pe plan profesional nu 
există vreun motiv de teamă. Iar 
pe plan afectiv, noua lor familie, 
colectivul, făcuse tot ce era cu pu
tință pentru a le Înconjura, din pri
ma clipă, cu simpatie și sprijin co

legial. O scrisoare de bun venit, 
semnată chiar de directorul general 
al centralei industriale, o intilnira 
cu conducerea întreprinderii dau un 
caracter festiv debutului In mese
rie, în muncă. (Așa se explică de 
ce toate tinerele muncitoare își a- 
mintesc cu exactitate data — răma
să memorabilă — cînd au fost în
cadrate). Sînt prezentate maiștrilor, 

șefilor de secții și, 
in final, Încredința
te unui muncitor 
cu mai multă expe
riență pentru a le 
ajuta să treacă pes
te greutățile înce
putului, să capete 
încredere în forțe
le proprii.

— O înțeleaptă 
vorbă bătrînească 

spune : „cum îl crești, așa îl ai“. Or, 
copiii aceștia ne sînt încredințați 
încă din liceu, din școala profesio
nală. Depinde de noi toți să devină 
oameni adevărați. „De aceea — ne 
spunea tovarășul Ștefan Olteanu, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid, șeful serviciului personal ști 
lnvățămint — la noi în întreprin
dere încadrarea în muncă nu este 
considerată o simplă operație admi
nistrativă, ci mai curînd un act de 
mare răspundere, față de viitorul 
celui Încadrat și pe cane colectivul 
se angajează să-l modeleze**.

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

popor.
în acest cadru, un rol deosebit 

revine cercetării științifice, intro
ducerii cu rapiditate în producție 
a rezultatelor cercetării, a noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii mo
derne. Intr-adevăr, în epoca noas
tră, știința a devenit tot mai mult 
o forță nemijlocită de producție. 
Aplicarea cuceririlor științei con
stituie o condiție sine qua non 
pentru progresul fiecărei națiuni, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al popoarelor. Cu atît mai mult 
acest adevăr se impune tn cazul 
societății socialiste și comuniste,

■

235600 OAMENI Al MUNCII
cu 23 LA SUTĂ mai mulți decit in 1980

"A
Campania agricolă de primăvară 

- temeinic pregătită!
• Maximă răspundere pentru încheierea grabnică a reparațiilor 
la tractoare și mașini agricole • Transferul semințelor și pre
luarea lor de unitățile agricole să se încheie în cel mai scurt 

timp ® Producerea răsadurilor - o acțiune prioritară

Peste trei zile vom Intra în luna 
martie, prima lună de primăvară. 
Deși întreaga țară continuă să fia 
aooperită de zăpadă, iar in unele 
locuri gerul se mai face simțit, to
tuși, datorită faptului că acum zi
lele sînt mai lungi, procesul de în
călzire a vremii este inevitabil. Ca 
atare, nu peste multă vreme oa
menii muncii din agricultură vor 
începe lucrările in cîmp, in grădi
nile de legume, in vii și livezi, pe 
pajiști și finețe, lucrări care vor 
trebui efectuate în termene mult 
mai scurte și de cea mai bună ca
litate. Care sint sarcinile princi
pale. la ordinea zilei, în ansamblul 
pregătirilor pentru apropiata cam
panie agricolă ?

Desigur, pe primul plan se si
tuează încheierea grabnică a repa
rării tractoarelor și a mașinilor 
agricole, cu maximă răspundere 
pentru calitatea lucrărilor, astfel 
incit să existe garanția bunei lor 
funcționări pe toată durata campa
niei agricole de primăvară. Potri
vit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare, pînă la 21 februarie tractoa

rele au fost reparate în proporție 
de 95 la sută, iar mașinile agricole 
— între 94 și 99 la sută. Au în
cheiat repararea tractoarelor sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județele Cluj, Covasna, 
Mureș și Vîlcea. Au mai rămas de 
pus în stare de funcționare un 
mare număr de tractoare, Îndeosebi 
în unitățile de mecanizare a agri
culturii din județele Brăila, Giur
giu, Timiș, Galati. Bacău, Olt. Ma
ramureș, Prahova și altele. Scurta
rea perioadei de executare a lucră
rilor agricole, determinată de în- 
tîrzierea primăverii, impune ca 
fiecare tractor, fiecare mașină 
agricolă să funcționeze perfect. Or, 
aceasta presupune ca atit cei care 
au reparat sau repară utilajele res
pective. cît și cei care efectuează 
receptionarea lor să manifeste cea 
mai mare exigentă față de calita
tea lucrărilor. Orice defecțiune cît 
de mică trebuie Înlăturată acum, 
cit mai este timp — și nu după 
declanșarea lucrărilor în cîmp.

Obținerea de recolte mari este 
determinată. în mare măsură, de 
folosirea unor semințe de bună ca

litate, din soiurile sau hibrizii sta
biliți pentru fiecare zonă. Pentru 
campania agricolă din primăvara 
acestui an au fost asigurate canti
tăți suficiente de semințe, cu în
sușiri biologice superioare, la toa
te speciile ce se vor cultiva. Im
portant este ca fiecare unitate 
agricolă să-și procure din vreme 
semințele respective. Din datele 
furnizate de ministerul de resort 
reiese că transferul semințelor este 
în multe locuri întîrziat. Din jude
țul Cluj mai sînt de expediat în
semnate cantități de orzoaică, din 
județele Cluj și Timiș — de ovăz, 
iar din județele Olt și Brăila — de 
floarea-soarelui. Totodată, este ne
cesar să fie grăbită preluarea se
mințelor de la centrele specializa
te. Unitățile agricole din județele 
Brașov, Cluj și Suceava au ridicat 
de la centrele respective cea mai 
mare parte din sămînța de orzoai
că, iar cele din județele Mureș, 
Satu Mare, Suceava și Brașov — 
sămînța de ovăz. In alte județe — 
Harghita șl Covasna — unitățile
(Continuare în pag. a II-a)
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SARCINILE ECONOMICE
ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

întreprinderea „IMATEX" din 
Tirgu Mureș. Notăm pentru început 
că această mare unitate economică 
fabrică întreaga gamă de mașini și 
utilaje pentru țesătoriile din țară, 
mașini de bobinat și de injectat mase 
plastice, precum și piese de schimb. 
Reținem, totodată, și faptul că intre 
produsele de ultimă oră fabricate aici 
se numără războaiele de țesut cu ali
mentatoare electromagnetice, jacar- 
durile modernizate, mașinile de țesut 
extralate cu camă interioară, exteri
oară și rotiere, un nou tip de război 
de țesut lînă destinat exclusiv expor
tului ș.a. Ca urmare a preocupărilor 
susținute ale colectivului pentru rea
lizarea unor produse competitive pe 
piața internă și la export, in acest 
an, peste 60 la sută din produsele 
unității sint noi și modernizate.

— La noi, înnoirea continuă a pro
duselor — ne spune inginerul Mir
cea Codreanu, directorul întreprinde
rii — are un scop bine definit. Prin 
aceasta urmărim să realizăm crește
rea accentuată a productivității mun
cii atit în întreprindere, cit și la 
beneficiari. De reținut însă că, ținlnd 
seama de profilul oarecum special 
al fabricației noastre, pentru înnoirea 
și modernizarea producției am apelat 
in primul rind la forțele de care dis
punem in întreprindere. Ca atare, 
am acordat și acordăm în continuare 
o deosebită atenție autoutilării. Mo
tivul? Muncitorii și specialiștii din 
unitatea noastră cunosc cel mai bine 
cerințele producției și pot să reali
zeze mașinile, utilajele și dispozi
tivele specializate pe genuri de lu
crări, care să elimine operațiile ma
nuale și să determine astfel crește
rea productivității muncii.

Cum se înfăptuiesc in practică 
obiectivele propuse ?

— Sarcinile noastre pe acest an — 
ne relatează inginerul-șef Mircea 
Brezeanu, șeful colectivului de pro
iectare — sînt foarte bine conturate. 
Știm că strategia înnoirii și moder
nizării producției pe termen lung — 
așa cum ne cere secretarul general 
al partidului — înseamnă productivi
tate, calitate, eficiență, cerințe esen
țiale ale dezvoltării întregii economii. 
In ce ne privește, am prevăzut 23 
de obiective concrete, care înseamnă 
de fapt tot atitea căi de creștere 
accentuată a productivității muncii 
in fiecare secție și atelier. Ele au 
fost discutate cu fiecare colectiv de 
muncitori și specialiști din ateliere 
și secții. Apoi s-a trecut Ia aplicarea 
in practică a măsurilor stabilite, ast
fel că principalele acțiuni de creș
tere a productivității muncii au prins 
viață chiar din prima lună a anului. 
Mașina de strunjit și roluit cilindri, 

^rtstalația de debavurat, mașina de

Campania agricola de primăvara - temeinic pregătită!

(Urmare din pag. I) 
agricole întirzie preluarea seminței 
de orzoaica, iar in județele Alba, 
Bistrița-Năsăud și Sălaj cea de ovăz. 
In timpul cel mai scurt, toate uni
tățile agricole trebuie să intre in 
posesia semințelor, pe care să le 
păstreze cu cea mai mare grijă 
spre a se preveni degradarea în
sușirilor lor calitative.

Pentru realizarea producției de 
legume este nevoie de un număr 
mare de răsaduri, de cea mai bună 
calitate. Din datele furnizate de 
Direcția generală economică â hor
ticulturii din ministerul de resort 
rezultă că, pentru solarii, au fost 
insămințate toate suprafețele des
tinate producerii răsadurilor de

Programul de culturi intensive
înfăptuit

In unitățile agricole din județul 
Constanța, culturile intensive vor o- 
cupa in acest an 128 000 de hectare, 
din care 70 000 de hectare cu porumb, 
27 000 hectare cu griu, 12 000 hectare 

. cu floarea-soarelui, precum și în
treaga Suprafață de 6 600 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Ce garanții există 
că vor fi realizate producțiile mari 
prevăzute și ce măsuri Se întreprind 
in acest scop acum, in preajma cam
paniei de primăvară ?

Experiența unităților agricole frun
tașe din județ demonstrează că, prin 
aplicarea strictă a tehnologiilor sta
bilite, recoltele medii la hectar pot 
crește foarte mult. De exemplu, a- 
nul trecut ferma nr. 3 a C.A.P. Cor
bii de Jos a obținut, pe suprafața 
cultivată in sistem intensiv, peste 20 
tone de porumb știuleți la hectar. 
Cooperatorii și mecanizatorii de aici 
s-au angajat ca în 1985 să realizeze 
asemenea producții pe suprafețe 
mult mai mari. Iată, pe scurt, în ce 
constau lucrările prevăzute a se e- 
fectua. In’ toamnă, înainte de ară
turi s-au aplicat 50 tone îngrășămin
te organice și 140 kg îngrășăminte cu 
fosfor la hectar. Insămințarea se va 
face in rînduri, la o distanță de 50 
cm. folosindu-se hibrizi de mare 
productivitate. Concomitent cu semă
natul vor fi administrate 120 kg azo
tat de amoniu la hectar. La execu
tarea prașilelor se vor da încă două 
doze de azotat de amoniu. Irigarea 
se va face prin brazde.

Și in alte unități agricole au fost 
stabilite tehnologiile pentru culturile 
intensive, iar acum se aplică lucră
rile specifice acestui sezon. Din in
formațiile furnizate de direcția agri
colă, rezultă că pregătirile pentru 
campania de primăvară sînt avan
sate. Tractoarele și mașinile agricole 
au fost reparate in cea mai mare 
parte. întrucît întreaga suprafață ce 
se va cultiva în sistem intensiv este 
amertajată pentru irigații, s-a acor
dat o mare atenție reparării și revi
zuirii sistemelor și utilajelor. Sta
țiile de pompare au fost revizuite in 
proporție de 95 la sută și se lucrează 
intens la repararea echipamentelor 
de udare. Menționăm, de asemenea, 
că a fost asigurată, in totalitate, să-

comandă nu- 
numai cîteva 
cele mai re-

șlefuit benzi și cele cu 
merică, bunăoară, sint 
din realizările noastre 
cente.

în secția uzinaj, 
noilor utilaje a și început să fie pro

randamentul

PRODUCTIVITATEA MUNCII

In perioada care a trecut de la începutul anului, printr-o mobilizare exem
plară, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea „Automatica" 

din Capitală a îndeplinit planul la producția fizică și export
Foto : Sandu CristiaD

PRODUCȚIA LA EXPORT
realizata ritmic, de bună calitate

la nivel tot mai înalt prin bună
organizare și tehnologii moderne

La întreprinderea „IMATEX“ din Tîrgu Mureș

bat. Mașinile cu comandă numerică 
și instalația de debavurat piese, de 
pildă, efectuează de acum munca a 
70 de oameni ; mașina de șlefuit 
benzi asigură creșterea productivi
tății muncii cu peste 50 la sută ; in 
timp ce, prin găurirea automată a 
unor repere de la jacărduri, produc
tivitatea muncii s-a triplat.

în fața unui lot de mașini „gata 
pentru export" stăm de vorbă cu 

varză timpurie, tomate, ardei gras 
și de vinete. De asemenea, pen
tru suprafețele ce se vor cultiva 
în cimp au fost insămințate 88 
la sută din suprafețele prevăzute 
cu varză timpurie și continuă în- 
sămințarea celor pentru produce
rea răsadurilor de tomate. întrucît 
în timpițl nopții temperaturile con
tinuă sa fie foarte scăzute, este 
necesar să fie protejate corespun
zător toate spatiile necesare pro
ducerii răsadurilor. Totodată, acolo 
unde acestea au avut de suferit,, e 
nevoie să se treacă neintîrziat la 
reinsămințarea lor și. totodată, să 
fie luate măsuri pentru a se asi
gura și o rezervă, astfel incit să 
existe garanția că vor fi cultivate 
toate suprafețele prevăzute.

consecvent
mința din soiuri și hibrizi de mare 
productivitate.

Dintre lucrările specifice acestui 
sezon, fertilizarea cu îngrășăminte 
organice și chimice prezintă cea mai 
mare importanță pentru realizarea 
producțiilor mari prevăzute a se ob
ține la culturile în sistem intensiv. 
Pină la 23 februarie, ingrășămintele 
organice au fost administrate pe 
17 200 hectare, din cele 44 000 plani
ficate. La porumb, această lucrare a 
fost efectuată pe 28 la sută din su
prafața prevăzută, iar la sfecla de

Anchetă 
în unitățile agricole 

din județul Constanța

zahăr — doar pe 5 la sută. De ce 
atit de puțin ? Nu există cantități 
îndestulătoare de îngrășăminte natu
rale ? La direcția agricolă sintem in
formați că ele depășesc 2,5 milioane 
tone ! „Ingrășămintele au cel mai 
mare efect asupra nivelului recoltei 
dacă sînt încorporate sub brazdă o 
dată cu executarea arăturii adinei de 
toamnă — ne spune inginerul Aurel 
Constantinescu, director adjunct la 
direcția agricolă județeană. Or, lip- 
sindu-ne motorina necesară, nu am 
putut organiza transportul acestora. 
Acum depunem eforturi pentru a li
chida restanțele la această lucrare. 
De aceea, în unitățile agricole con
tinuă transportul și împrăștierea gu
noiului pe cimp, urmind să-l încor
poreze cu discurile la pregătirea te
renului. In afară de tractoarele cu 
remorci sînt folosite și căruțele. în 
acest fel, în luna ianuarie am reușit 
să fertilizăm 4 270 de hectare. Acum, 
avem asigurate cantitățile necesare 
de carburanți, incit transportul în
grășămintelor naturale continuă".

Aflăm că cele mai mari cantități 
de îngrășăminte naturale au fost 
transportate in unitățile din consi
liile agroindustriale Cobadin. Albești, 
Cogealac și Independența. La I.A.S. 
Topraisar, 200 hectare au fost ferti- 

cîțiva lucrători de Ia secția uzinaj, 
unde se realizează o treime din pro
ducția întreprinderii. „Vedeți aceste 
mașini ? — ne spune Nyulas Emeric, 
lăcătuș de înaltă calificare. Ele fac 
parte din familia mașinilor de țesut

bumbac extralate, cu camă și ro- 
tiere. Perfecționările solicitate de be
neficiari nu erau posibil de realizat, 
Ia termenul stabilit, fără efortul în
tregului colectiv pentru dotarea sec
țiilor cu mașini de înaltă producti
vitate. Iată o singură comparație su
gestivă : producția pe care o reali
zăm acum in numai două zile, la 
începutul acestui cincinal o fabricam 
în aproape o săptămină". După cum 
ne-au precizat subinginerul Sorin

Desigur, în această perioadă sînt 
de executat numeroase alte lucrări: 
fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte naturale și chimice, tăie
rile și stropirile la pomi, repararea 
sistemelor de irigații și a utilaje
lor de irigat. Esențial este ca prin 
măsuri adecvate să fie încheiate 
grabnic toate pregătirile pentru 
campania agricolă de primăvară. 
Cu cit acestea vor fi făcute mai 
temeinic, cu atit mai ușor și mai 
bine se va lucra în timpul campa
niei. Organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și di
recțiile agricole au datoria să asi
gure toate condițiile necesare ca 
fiecare lucrare să fie executată in 
termene cit mai scurte și de cea 
mai bună calitate.

și integral
înlizate în toamnă, iar 200 hectare 

cursul iernii. „Față de cele 1 700 hec
tare care vor fi cultivate in sistem 
intensiv și sint prevăzute a fi ferti
lizate cu îngrășăminte organice, 
ceea ce am făcut este prea puțin — 
aprecia ing. Ion Bender, directorul 
unității. Pentru a putea fertiliza su
prafețe mari; lucrăm cu 8 mașini de 
împrăștiat îngrășăminte, pe care 
le-am concentrat pe solele cu poten
țial productiv mai mic. Consider că 
pină la sfirșitul lunii februarie vom 
fertiliza incă 200 de hectare. Tot in 
acest timp, intenționăm să adminis
trăm ingrășămintele cu fosfor pe 600 
de hectare, suprafață rămasă nefer
tilizată din toamnă".

In cooperativele agricole Cumpăna, 
Ovidiu și Poiana din consiUul agro
industrial Valu lui Traian, formații 
de tractoare cu remorci transportă 
îngrășăminte pe solele mai îndepăr
tate, iar căruțele — pe cele din apro
pierea grajdurilor. Dat fiind stadiul 
acestei lucrări, ritmul de lucru nu 
poate fi însă socotit satisfăcător. Din 
cele 1 300 hectare prevăzute, pină la 
23 februarie au fost fertilizate numai 
600 hectare. „Avem în stoc cantități 
mari de mraniță — ne spune tova
rășa Floarea Teodorescu, președinta 
consiliului agroindustrial. La lucră
rile de fertilizare folosim toate re
morcile, mașinile de împrăștiat în
grășăminte și căruțele". Din analiza 
stadiului acestei lucrări în celelalte 
consilii agroindustriale rezultă că 
sint condiții ca, folosind din plin toa
te mijloacele mecanice și atelajele, 
lucrările de fertilizare să fie mult 
intensificate.

Aceeași atenție trebuie acordată și 
fertilizării terenurilor cu îngrășă
minte chimice. Pentru griu, cantită
țile prevăzute au fost asigurate in 
totalitate. Din programul stabilit 
pentru această iarnă s-au adminis
trat, pină acum, 3 000 tone de azotat 
de amoniu, urmind ca celelalte 1 000 
de tone să fie aplicate pină la înce
putul lunii martie. A întirziat însă 
fertilizarea cu îngrășăminte chimice 
la celelalte culturi. Și aceasta de
oarece cantitățile livrate sînt insufi
ciente. In intervalul 1 ianuarie — 15 
februarie s-au primit doar 11. la sută 
din cantitățile prevăzute pe primul

Teban și 
superioare 
de mașini 

mașina de 
auto-

Mureșan, maiștrii Vasile 
Fekete Petru, randamente 
se obțin și la alte tipuri 
textile noi. printre care 
injectat fermoare, mașinile 
mate de bobinat, războaiele de țesut 

lînă ș.a., destinate, cu precădere, ex
portului.

Concomitent, la „IMATEX" s-a 
acționat perseverent pentru buna or
ganizare a producției. Bunăoară, la 
secția uzinai. ca și la alte locuri de 
muncă, activitatea este organizată 
pe unități funcționale de grup, asi- 
gurîndu-se concentrarea familiilor de 
repere și piese cu tehnologii de fa
bricație similare. Avantajele : spe
cializarea muncitorilor, diminuarea 

trimestru la azotat de amoniu și 14 
la sută la fosfor. Ca urmare, au fost 
fertilizate numai 3 470 hectare din 
cele 70 000 hectare ce vor fi cultivate 
cu porumb, iar la sfecla de zahăr — 
1 000 de hectare din 6 600 hectare, cit 
prevede programul primei etape. 
Unitățile agricole din consiliul agro
industrial Sibioara, bunăoară, vor 
cultiva 3 400 de hectare în sistem in
tensiv, din care 1 300 cu porumb. In 
depozite există cantități îndestulă
toare de azotat de amoniu. Ca atare, 
fertilizarea grjului se efectuează a- 
cum in toate unitățile. In schimb, la 
porumb, fosforul a fost aplicat pe 
numai 170 de hectare, intr-o singură 
cooperativă. „Ca să aibă efect ma
xim, ingrășămintele cu fosfor trebuie 
administrate toamna. înainte de exe
cutarea arăturilor adinei — ne spune 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial, Vasile Marinescu. Pentru 
a-i suplini lipsa, singura soluție este 
să folosim îngrășăminte complexe în 
doze corespunzătoare la pregătirea 
terenului, la însămînțări și la între
ținerea culturilor".

Realizarea producțiilor prevăzute 
a se obține pe terenurile cultivate 
in sistem intensiv depinde in mare 
măsură de activitatea desfășurată de 
specialiștii din agricultură. Potrivit 
programului județean, inginerii a- 
gronomi din unitățile agricole și con
siliile agroindustriale au fost repar
tizați pe sole și răspund direct de 
aplicarea corectă a tehnologiilor, de 
organizarea in acord global a forma
țiilor de mecanizatori și cooperatori. 
Ne vom opri la un singur exemplu. 
La C.A.P. Techirghiol, cele 262 de 
hectare ce vor fi cultivate cu porumb 
in sistem intensiv au fost repartizate 
pe două ferme : 100 de hectare la 
ferma nr. 1, condusă de inginerul 
Dan Cornel, și 162 hectare la ferma 
nr. 2, de care răspunde inginerul 
Romeo Moldovan. „Anul trecut am

\.. ...................... ..................................................................................................................................................................................

(0 POLITICĂ ȘTIINȚIFIC FUNDAMENTATĂ]
(Urmare din pag. I)
care le pune economia noastră 
națională in plină dezvoltare.

Cercetarea științifică din țara 
noastră este orientată tocmai spre 
rezolvarea operativă, eficientă a 
problemelor producției, spre do
menii de importanță decisivă pen
tru progresul economiei naționale, 
al întregii societăți. Principiul in
tegrării cercetării științifice cu pro
ducția presupune o conlucrare 
strmsă între oamenii de știință, ca
drele didactice din invățămintul 
superior și personalul muncitor 
din fabrici, uzine, combinate in
dustriale, unități agricole socialiste, 
care constituie masa largă a pro
ducătorilor de bunuri materiale.

Documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului stabilesc 
pentru cercetarea științifică obiec
tive deosebit de mobilizatoare. 
Printre altele se prevede 
in anul 1990 circa 95 la 
produsele românești să 
punct de vedere tehnic și 
la nivelul celor existente 
mondial, iar cel puțin într-o pro
porție de 2—5 la sută să aibă pa
rametri tehnici și calitativi care să 
situeze România pe primul Ioc în 
lume.

ca pină 
sută din 
fie din 
calitativ 
pe plan

volumului transportului intern 
creșterea productivității muncii. De 
altfel, pentru a ilustra contribuția a- 
cestor măsuri la creșterea producti
vității muncii, directorul unității 
ne-a făcut următorul calcul1: creș
terea cu 28,5 la sută a productivității 
muncii în 1985 echivalează cu spori
rea cu 3 340 lei a valorii producției 
realizate de fiecare om al 
Ceea ce înseamnă un spor 
ducție de 160 milioane lei.

Desigur, în întreprindere 
incă mari rezerve pentru i 
productivității muncii. Dar 
această stare de permanentă neim- 
păcare cu rezultatele obținute de
termină căutarea unor noi soluții 
pentru creșterea productivității mun
cii, dă certitudinea unor noi succese. 
Bunăoară, la secția turnătorie a fost 
pus la punct recent procedeul de 
turnare de precizie în modele ușor 
fuzibile. In atelierul de forjă s-a 
extins procedeul de forjare la cald 
a pieselor la cote cit mai apropiate 
de produsul finit. Efectul ? Creșterea 
cu peste 40 la sută a productivității 
muncii. Totodată, piesele semifabri
cate realizate in acest mod au di
mensiuni foarte apropiate de pro
dusul finit, ceea ce asigură dimi
nuarea substanțială a consumului 
de metal.

Fără îndoială, în perioada urmă
toare, în atenția colectivului stau și 
alte măsuri de creștere a productivi
tății muncii, intre care reținem : ex
tinderea reperelor ce urmează a fi 
prelucrate pe mașini cu comandă 
numerică și mașini agregat, meca
nizarea unor lucrări auxiliare în de
pozitele speciale de scule și forje. 
Notăm, de asemenea, preocuparea 
conducerii întreprinderii de a pune 
la dispoziția țesătoriilor din tară a 
noi utilaje ■ auxiliare, care asi
gură creșterea productivității muncii 
la toți beneficiarii din industria con
fecțiilor.

Un alt amănunt : aici, după fina
lizarea producției se fac, obligatoriu, 
probe de țesut cu material, urmate 
de examinarea atentă a eșantioane- 
lor, astfel incit, la beneficiar, mași
nile livrate să fie de cea mai bună 
calitate. Acum esențial este . ca 
preocupările pentru identificarea 
și valorificarea rezervelor de creștere 
a productivității muncii să fie con
tinuate, astfel ca rezultatele din lu
nile următoare să se situeze la ni
velul real al posibilităților existente, 
la nivelul exigențelor actuale stabi
lite de conducerea partidului in acest 
domeniu.

Gbeorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Și

care va lucra și ce are de 
fiecare etapă. Acum, bună- 
fertilizează cu îngrășăminte 
și se face proba semănăto-

irigat prin brazde 100 de hectare 
am realizat 18 125 kg porumb știuleți 
la hectar — ne-a spus inginerul-șef 
al unității, Romulus Bratu. De aceea, 
in acest an extindem irigarea prin 
brazde pe 180 de hectare". Cei doi 
șefi de fermă și-au organizat forma
țiile care vor executa toate lucră
rile, inclusiv irigațiile. Fiecare coo
perator și mecanizator cunoaște par
cela pe 
făcut în 
oară, se 
organice 
rilor".

Pozitiv este și faptul că în reali
zarea programelor de culturi inten- , 
sive s-a implicat activ și cercetarea 
agricolă : „Cei 27 de cercetători de 
Ia stațiunea noastră se ocupă și de 
culturile intensive — ne-a spus dr. 
ing. Constantin Chimisliu, directorul 
stațiunii de cercetări pentru culturi 
irigate Valu lui Traian. Ei au parti
cipat la întocmirea și aplicarea pro
gramelor de culturi intensive, înce- 
pînd cu amplasarea, adaptarea teh
nologiilor la condițiile pedoclimatice 
din fiecare unitate, iar acum urmă
resc modul în care se acționează în 
vederea efectuării lucrărilor stabi
lite".

în unitățile agricole din județul 
Constanța, ritmul lucrărilor pregăti
toare pentru realizarea programului 
de culturi intensive poate și trebuie 
să crească. De aceea, este necesar 
ca perioada ce a rămas pină la în
ceperea campaniei de primăvară să 
fie folosită la maximum de către toți 
cooperatorii, mecanizatorii, specialiș
tii și lucrătorii din I.A.S., pentru a- 
sigurarea celor mai bune condiții în 
vederea obținerii 
zii te.

recoltelor prevă-

CIUBOTARII
MIHÂESCU

lucian 
Georqe 
corespondentul „Scinteii

Fără îndoială, realizarea unor 
asemenea obiective nu este sim
plă. Este necesar însă să se plece 
de la premisa că nu există nici 
un domeniu științific in care să se 
fi ajuns la limita maximă a cu
noașterii. In mod asemănător. în 
tehnică nu există nimic perfect, 
totul este perfectibil. Este, de ase
menea, necesar ca toți cei care iși 
desfășoară activitatea in domeniul 
cercetării științifice să acționeze 
în spirit revoluționar, să înlăture 
concepțiile învechite și să se an
gajeze cu curaj și pasiune în lupta 
pentru soluționarea problemelor noi 
ale științei și tehnicii contempora
ne,- ale dezvoltării economico-so- 
ciale a țării.

Rezultatele de ansamblu obținute 
de oamenii muncii din toate 
meniile 
strează 
socialiste este o politică profund 
științifică, bazată pe cunoaște
rea temeinică a realităților din 
țara noastră, a specificului pro
blemelor pe care le pune edifi
carea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Fiecare decizie 
este fundamentată pe studii 
meinice, făcute in mai multe 
riante, care sint comparate, 
gîndu-se întotdeauna varianta

do- 
activitate demon- 
politica României

de 
că

te- 
va- 
ale- 
op-

există 
creșterea 

tocmai

muncii, 
de pro-

i acest 
consti- 
sarcină 

De

de noi piețe. Re-

Specializată în fabricarea unei 
game largi de armături, întreprin
derea de armături industriale din 
fontă și oțel Zalău și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu și peste hota
re. Mai bine de 50 la sută din pro
ducția de armături din anul trecut 
a fost exportată, iar toate contrac
tele pe anul 1984 au fost onorate în 
termen. Mai mult. în luna decem
brie au fost livrate partenerilor ex
terni, in avans din contractele în
cheiate pentru acest an, 194 tone 
armături in valoare de aproape 4 mi
lioane lei.

— Am acumulat o experiență bună 
în această direcție, ne spune ing. 
Pompiliu Tămaș. directorul între
prinderii. Muncitorii și specialiștii 
noștri acționează cu convingerea că 
exportul și. im
plicit. îndeplinirea 
exemplară a sar
cinilor din 
domeniu 
tuie o i 
prioritară, 
aceea, ne preocu
pă în cel mai 
înalt grad men
ținerea partene
rilor tradiționali, 
concomitent cu 
găsirea celor mai 
eficiente soluții 
pentru asigurarea 
cent, bunăoară, am încheiat un con
tract cu o firmă din străinătate, 
într-o primă etapă urmînd să . li
vrăm 1 500 tone armături. Acest 
fapt necesită realizarea unor linii de 
fabricație și adoptarea de tehnologii 
potrivit pretențiilor formulate de 
partenerul extern, produsele solici
tate avînd o complexitate ridicată.

— In cazul unor comenzi mai mici 
cum procedați ?

— Pentru că avem foarte multe 
situații și de acest gen, am înființat 
un compartiment special care ana
lizează comenzile, stabilește tehno
logiile de fabricație, graficele de 
asimilare și urmărește introducerea 
in fabricație a produselor solicitate. 
Pentru executarea comenzilor de 
serie mică am înființat un atelier 
de microproducție. Există tendința, 
atit pe plan intern, cit și extern, de 
a se întrebuința armături tot mai 
diversificate, iar noi trebuie să fim 
în pas cu această solicitare. Ne-am 
organizat activitatea de așa manieră 
incit putem executa, practic, orice 
tip de armături care ni se cere.

Iată, așadar, una dintre caracte
risticile principale ale activității 
oamenilor muncii de la „Ar
mătura" Zalău : capacitatea de adap
tare rapidă, din mers, in funcție de 
cerințe. Operativitatea cu care sînt 
asimilate produsele noi este dove
dită de marele număr de tipodimen- 
siuni și repere introdus în fabrica
ție. De altfel, în afară de armături, 
aici se execută și diverse tipuri de 

La întreprinderea 
de armături 
industriale 

din fontă și oțel 
din Zalău

timă. Sint consultați în mod de
mocratic oamenii de știință și cei 
mai buni specialiști, iar proble
mele de interes general sint su
puse dezbaterii oamenilor muncii, 
întregului popor, prilejuind o lar
gă consultare democratică in care 
fiecare cetățean este chemat să-și 
spună du simț de răspundere pă
rerea. Caracterul științific al poli
ticii partidului și statului nostru 
asigură aplicarea conștientă a le
gilor economice și sociale, „inlă- 
turind voluntarismul, dar și acțio
narea de Ia sine a acestor legi", 
cum se subliniază in Raportul pre
zentat la Congresul al XIII-lea 
al partidului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Acțiunile ce se desfășoară în 
aceste zile, ca și alegerile de la 17 
martie vor dovedi o dată mai 
mult unitatea de monolit a între
gului nostru popor in jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. hotă- 
rirea tuturor oamenilor muncii de 
a face totul pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri a- 
doptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, pentru înflorirea și 
propășirea necontenită a patriei 
noastre socialiste.

pompe pentru industria petrolieră, 
fitinguri, confecții metalice și, mai 
recent, supape 
duse pe care, 
nomia noastră 
să le importe. .___ _____
tică pentru diversificarea producției 
mai este argumentată și de faptul 
că numai in anul trecut, bunăoară, 
a fost extinsă gama de fabricație 
pentru export cu 18 familii de armă
turi din oțel și fontă și au fost a- 
doptate 8 tehnologii noi.

— Pentru o comandă din partea 
unei firme străine extrem de pre
tențioase sub raportul execuției, ne 
spune Gheorghe Noe, inginer-șef cu 
fabricația, ne-au trebuit mai puțin de 
60 de zile pentru pregătirea și lan
sarea produsului

de siguranță — pro- 
înainte vreme, eco- 
era pusă în situația 
Preocuparea sistema-

în fabricație. Co
manda a fost li
vrată la termen, 
iar partenerul 
ne-a adresat mul
țumiri. calitatea 
produselor fiind 
ireproșabilă. Fapt 
este că, de regu
lă, în maximum 
o lună și jumă
tate sintem in 
măsură să reali
zăm orice fel de 
produs solicitat. 
Bineînțeles, noi 

lucrăm în perspectivă. O să vă con
vingeți discutînd cu oamenii din 
secția specializată pentru produse 
destinate exportului. Aș dori să re
țineți că una din „cheile" succesu
lui constă în ritmicitatea livrărilor ; 
or, pentru asta trebuie știut cu pre
cizie de către fiecare ce are de făcut.

Maistrul loan Boldan, șeful sec
ției prelucrări mecanice I, ne arată 
un caiet în care sînt trecute toate 
comenzile pentru export, cu terme
nele de livrare.

— NOi știm, ne spune șeful de 
secție, ce avem de făcut, inclusiv 
In luna iulie. Recent, o formație a 
executat 1 500 robineți cu sertar 
pană pentru Polonia, altă formație 
a realizat 2 500 bucăți armături pe
trochimice, o a treia a asimilat, tn 
mai puțin de o săptămină, și intro
dus în fabricație robineții cu ventil 
(D.N. 200) și așa mai departe. Prac
tic, peste 80 la sută din produsele 
realizate în secția noastră în lunile 
ianuarie și februarie au fost expor
tate.

— Dar atunci cînd primiți o co
mandă urgentă, cum acționați ?

— Comanda este mai întîi anali
zată, intervine inginerul-șef, sînt 
studiate posibilitățile de execuție și, 
printr-o mobilizare susținută, orga- 
nizînd fluxul tehnologic în consecin
ță, trecem la realizarea ei.

Din situația centralizată la 
compartimentul export, rezultă că 
pină la această dată sînt contractate 
peste 3 000 tone armături industria
le din fontă și oțel, la care se adau
gă, firește, și contractul la care 
ne-am referit la începutul acestor 
însemnări. In luna ianuarie au și 
fost livrate 305 tone armături din 
fontă și 219 tone armături din oțel 
pentru U.R.Ș.S. și R.D.G., 61 tone 
flanșe pentru Franța. In luna fe
bruarie s-au expediat, de asemenea 
160 tone armături în R.D.G. și 
U.R.S.S., unele dintre ele în avan6.

— Concluzia pe care cred că ați 
reușit să o desprindeți, ne spunea 
tovarășul loan Pășcuță, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere, este că întregul colectiv știe 
ce înseamnă răspunderea pentru 
realizarea producției destinate ex
portului și acționează ca atare. Ce 
vă mai pot spune este că, odată cu' 
intrarea în funcțiune a standului 
pentru Încercări și omologări a su
papelor de siguranță, după finali
zarea studiului asupra îmbunătățirii 
performanțelor la unele repere de 

. serie și punerea la punct a labora
toarelor pentru probe de control, 
nedistructiv, vom avea garanția li
vrării pe piața externă și a altor 
produse. Măsurile tehnico-organiza- 
torice și politico-educative cuprinse 
in programul adoptat la recenta adu
nare generală a oamenilor muncii 
sint orientate în mare parte spre 
realizarea acestui obiectiv prioritar : 
onorarea in termen și in condiții de 
bună calitate a tuturor contractelor 
Ia export. Realizările de pină acum 
ne îndreptățesc să credem că la 
acest capitol vom adăuga și alte 
succese în viitor.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Zimbabwe

în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul NICHOLAS TASUNUN- 
GURWA GOCHE a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde salutări din partea președinte
lui Republicii Zimbabwe, Canaan 
Sodindo Banana, și a primului mi
nistru. Robert Gabriel Mugabe, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul român 
prieten.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint subliniate 
bunele raporturi bilaterale existente, 
care datează din zilele luptei poporu
lui Zimbabwean pentru eliberare de 
sub dominația colonială și se ex
primă dorința extinderii in conti
nuare a acestor relații, îndeosebi în 
domeniul economic, în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
si înțelegerii internaționale. în cuvin
tare se dă o înaltă apreciere politicii

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat o 
telegramă tovarășului Heidar Abou 
Bakr Al-Attas, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate Popu
lare Yemen, cu prilejul desemnării 
sale în această funcție, prin care îi 
transmite, în numele guvernului 
român și al său personal, calde feli
citări, împreună cu cele mai bune

t v
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea In economie.

(Urmare din pag. I)
zențe active pe marile șantiere ale 
patriei, in uzine și pe ogoare, în 
școli și laboratoare, contribuind cu 
elanul vîrstei lor la înălțarea pa
triei noastre. Candidați ai F.D.U.S. 
sînt deopotrivă gospodine și pen
sionari, cetățeni făcind parte din 
Organizația Democrației și Unității 
Socialiste care, cu o înaltă răspun
dere civică, se îngrijesc permanent 
de buna gospodărire a cartierelor 
și satelor, de înfrumusețarea loca
lităților.

Desemnarea candidaților pentru 
alegerile de deputați. ca și intîlni- 
rile ce vor avea loc în circumscrip
țiile electorale între candidați și 
cetățeni reprezintă, totodată, prile
jul unui amplu dialog cetățenesc, 
de analiză multilaterală a realizări
lor de pînă acum, pentru a stabili 
căile și metodele de punere în va
loare cu mai multă eficiență a 
mijloacelor materiale și umane de 
care dispune societatea noastră, în

Bucuria împlinirii profesionale
în marea familie muncitorească

(Urmare din pag. I)
sentimentul...Cu toate acestea, 

noii răspunderi le copleșea pe ti
nerele abia încadrate. Aveau în gri
jă mașini noi, sarcini de producție 
precise. Iar la „Tehnometal" produ
sele de serie sînt relativ puține, ma
joritatea fiind unicate. Ca furnizor 
de utilaje pentru industria ușoară, 
unitatea trebuie să răspundă nevoi
lor de schimbare rapidă, de mare 
mobilitate și receptivitate la cerere, 
specifice acestei ramuri industriale.

— învățasem meseria la școala 
profesională a întreprinderii, iar 
după încadrare maistrul Constantin 
Smolschi a avut multă înțelegere și 
răbdare cu mine, ca și cu alte co
lege nou venite, iși amintește Mar
gareta ' Bădărău. Dar totul mi se 
părea greu. Și statul în picioare lîn
gă strung, și strînsul la cheie. La 
cămin, unde locuiesc și astăzi, nu-mi 
făcusem incă prietene. Mă simțeam 
abandonată, ca un pui de cuc. Cînd 
mă ajungea dorul de-acasă, mă în
verșunam pe mașină. Să cîștig cit 
mai mult, să am bani să dau o fugă 
la părinți, in comuna Bahna din ju
dețul Neamț. Sigur, mai plesnea 
cîte-un șurub...

(Plesneau ele mai multe. Dar noile 
venite n-au știut. Mecanicii de în
treținere le dregeau fără prea mul
tă vorbă, ca să nu le sperie. Și lu
crările ce li se încredințau erau din
tre cele mai ușoare, ca . să le poată 
face bine și să prindă curaj. Dar, la 
vremea aceea, lor li se păreau foar
te complicate).

— Tare mă temeam să nu dau 
greș cu comanda : aveam de filetat 
niște bare. Acum știu că mi se dă
duse eeva foarte simplu de executat 
Dar prin cite emoții am trecut... rie 
spunea Elena Guraliuc.

— Eram venite de la altă școală 
și, pentru noi, totul era necunoscut : 
și oamenii, și mașinile. Ne simțeam 
descurajate și stinghere. Meșterul 
ne-a pus o groază de întrebări, să 
afle ce știm, ce sintem în stare să 
facem. Apoi colegii, cei mai mulți 
tineri ca și noi, ne-au ajutat să ne 
acomodăm. Și acum ii sint recunos
cătoare lui Petru Zaharia pentru că 
m-a invățat cum se ascut cuțitele, 
ne spune Vasilica Stegaru. Pentru 
un strungar e nemaipomenit să-și 
ascută singur cuțitul strungului.

Asemenea lor și Maria Tulbure, 
Cornelia Bradea, Petra Calotă vor
besc despre începuturile lor în me
serie ca niște „veterane", deși ve
chimea adunată în cartea de muncă 
este minimă. „S-au integrat foarte 
repede, afirmă o persoană autoriza
tă — Milixenia Moruzan, psihologul 
întreprinderii. Sînt extrem de ambi
țioase și mindre. Aproape că nu vor 
să-și mărturisească nereușitele pro- ■ 
fesionale, micile necazuri personale. 
Să nu credeți că sint vorbe. Finali
zez un studiu, chiar pe această temă, 
iar rezultatul arată că gradul de 
pregătire cu care vin din școală, 
aptitudinile reale, inteligența își 
spun întotdeauna cuvintul : integra
rea se face rapid, cam in două luni. 
Atmosfera caldă, colegială din sec
ții contribuie, intr-un mod esențial, 
la adaptarea noilor venite". Iar a- 
ceastă colegialitate, după cum ne 
spunea maistrul Constantin Smolschi, 
se datorește sistemului de lucru in 

externe promovate de România, rele- 
vindu-se că Zimbabwe, ca si Româ
nia. sprijină toate eforturile menite 
să ducă Ia slăbirea încordării interna
ționale, la instaurarea unei păci 
trainice și durabile în lume.

Mulțumind pentru urările trans
mise, prese dintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a adresat, la rîndul 
său, președintelui Republicii Zim
babwe și primului ministru cele mai 
bune urări de sănătate si fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul Zimbabwean prieten.

în cuvîntarea de-răspuns a șefului 
statului român este exprimată satis
facția fată de dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și cooperare între 
România și Zimbabwe, care iși au 
rădăcini adinei făurite încă în peri
oada luptei poporului Zimbabwean 
pentru libertate și independență., Se 
apreciază că există premise favo
rabile amplificării colaborării bilate
rale, intensificării și lărgirii schim- 

urări de sănătate și fericire. Tot
odată, se exprimă convingerea că, 
prin eforturi comune, guvernele ce
lor două state vor conlucra pentru 
dezvoltarea raporturilor de colabora
re prietenească dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Populară Yemen, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și colaborării în lume.

20,25 Afiș liric electoral (color). Emi
siune de versuri

20,35 Gala artiștilor români de operă 
(color)

21,30 Universul -familiei
21,50 Telejurnal (partial color)
22,00 închiderea programului

vederea înfăptuirii istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a țării pînă in anul 1990 și, 
în perspectivă, pînă Ia orizontul 
anului 2000, hotăriri pe care de 
altfel se bazează platforma elec
torală a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

A fi deputat în Marea Adunare 
Națională, în consiliile populare 
constituie o înaltă prețuire, o mare 
cinste. A fi deputat înseamnă im
plicit încredințarea unei înalte răs
punderi, care presupune pasiune 
revoluționară, abnegație, dăruire în 
abordarea intereselor obștii din 
care faci parte, în a onora exem
plar mandatul conferit de alegători. 
Desfășurarea activităților din ca
drul campaniei electorale — depu
nerea candidaturilor, întîlnirile cu 
alegătorii, alegerile ce vor avea 
loc la 17 martie, cind milioanele de 
cetățeni ai patriei sînt chemați să 
acorde votul și încrederea lor can
didaților propuși de F.D.U.S., con- 

acord global. „Acest sistem încu
rajează întrajutorarea, munca in co
lectiv, ne spunea el. Egoiștii, cei 
cărora nu le pasă de omul de ală
turi, se dau repede pe brazdă. Ei în
țeleg că, pentru a obține rezultate 
bune, inclusiv retribuții bune — toți 
membrii formației, nu numai unii, 
trebuie să muncească bine".

Comisia de femei a fost prezentă 
prin diferite acțiuni educative.

Rezultatul acestor „mîini întinse 
la vreme", din toate părțile, este cit 
se poate de îmbucurător. Colectivul 
s-a consolidat, fluctuația a scăzut 
considerabil : de la 1 200—1 300 
plecați anual, s-a ajuns la 180, in 
1984, cifră care include tindrii plecați 
in armată și pensionarii. Au rămas, 
cei cu drag de muncă, de meserie, 
printre care și tinerele de care a- 
minteam. Așa se explică de ce pres
tigiul întreprinderii a crescut, astăzi 
capacitatea de producție fiind inte
gral acoperită cu comenzi. Iar sa
tisfacția întregului colectiv se îm
parte egal intre toți membrii săi. De 
bucuria împlinirii profesionale, ală
turi de cei cu mulți ani de expe
riență în spate au parte și ti.hefele 
muncitoare, fapt consemnat în tes
tele psihologului și sociologului, dar 
și prin viu grai.

Aceasta nu înseamnă că drumul 
lor în meserie este netezit, odată 
pentru totdeauna. Aceleași teste au 
scos la iveală nevoia tinerelor de 
a-șț spune păsurile cuiva mai ma
tur, mai înțelept. La 20 de ani viață 
e abia la început, iar frămîntările 
din viata personală, eșecurile, amă
răciunile, de care nimeni nu teapă, 
se răsfring și asupra muncii. Este o 
vîrstă Ia care sfatul bun prețuiește 
cit aurul. De aceea, tovarășa Raisa 
Onceanu, președinta comisiei de fe
mei, și-a propus ca, împreună cu spe
cialiștii de la cabinetul de psiho-so- 
ciologie, să organizeze, intr-un cadru 
cit mai adecvat — întîlniri in care 
să se discute toate întrebările pe 
care majoritatea tinerelor și le pun ■ 
despre dragoste Și prietenie, despre 
căsătorie și familie : temele de edu
cație sanitară și juridică, in strînsă 
legătură cu misiunea sacră a femeii 
de a fi soție și mamă, se cer dezbă
tute în toată complexitatea lor ; în
drumările cu privire la decorarea 
unui interior, la armonizarea unor 
piese de îmbrăcăminte cu cerințele 
modei, prepararea unor mincăruri, 
croitoria și croșetatul sint numai . o 
parte din subiectele pe care comi
sia de femei intenționează să le elu
cideze în cadrul acestor întîlniri ape- 
lînd, atunci cind e cazul, și la spe
cialiști in materie. Și tinerele căsă
torite simt nevoia unor îndrumări. 
Mai ales când se ivesc situații deo
sebite. cind sfatul se cere însoțit de 
un sprijin concret.

Sint probleme de viață care ne
cesită o intervenție pe cit de promp
tă, pe atit de delicată. Iar faptul ca 
ele sint tratate in toată complexita
tea lor, nedespărțindu-le pe cele „de 
muncă" de „cele personale" este pe 
deplin pozitiv. De unde și simță- 
mintul mărturisit al tinerelor frezor, 
strungar sau rectificator de la „Teh- 
nometal" că fac parte dintr-o mare 
familie. O familie care le cere să 
muncească bine, dar și să trăiască 
frumos. 

burilor comerciale și cooperării eco
nomice, pentru așezarea acestora pe 
bază de înțelegeri de lungă durată, 
care să le confere' stabilitate și per
spective.

în cuvintare este subliniat, de ase
menea, faptul că România și Zim
babwe pot dezvolta în continuare o 
strînsă colaborare în problemele ma
jore ale vieții internaționale, în 
lupta pentru o politică de pace, de 
independență, de cooperare și destin
dere în întreaga lume.

După solemnitatea înmînării scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Nicholas Ta- 
sunungurwa Goche, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 37-a aniver

sări a victoriei din februarie 1948 a 
oamenilbr muncii din Cehoslovacia, 
la București a avut loc, luni, un 
film-cocteil.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
meni de cultură și artă, ziariști, 
participat, de asemenea, atașați 
presă acreditați în țara noastră.

oa- 
Au 
de

(Agerpres)

stituie in același timp un prilej de 
angajare a tuturor cetățenilor de 
a participa împreună, alegători și 
aleși, la strădaniile de propășire 
pe mai departe a patriei noastre 
socialiste. O angajare in muncă și 
creație, o angajare profund patrio
tică, ce decurge logic din principiul 
potrivit căruia democrația noastră 
socialistă este, prin natura sa, o 
democrație a faptelor. A faptelor 
de zi cu zi care, însumate, dau 
consistența realității Programului 
partidului de înfăptuire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, care se exprimă prin partici
parea responsabilă și competentă, 
entuziastă și eficientă la împlini
rea luminoaselor îndemnuri adresa
te întregului popor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la înfăptuirea 
mobilizatoarelor și mărețelor obiec
tive de propășire și continuu pro
gres al patriei socialiste, stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului nostru comunist.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 februarie, ora 20 — 1 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fl 
rece, cu deosebire în regiunile estice, 
cu cerul schimbător. Vor cădea preci
pitații locale sub formă de ninsoare in 
majoritatea regiunilor. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, .cu unele Inten
sificări In estul tării din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 17 șl minus 7 gra
de, pe alocuri mai cobortte in jumăta
tea de est a țării, iar cele maxime In
tre minus 9 grade șl plus un grad, 
mal ridicate în zonele deluroase din 
vest. Se va produce ceață cu depunere 
de chiciură mai ales In zonele de cîm- 
fiie șl in. depresiunile intramontane. 

n București : Vremea va fl rece, cu 
cerul schimbător, favorabil ninsorii 
slabe. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre minus 15 șl minus 10 
grade, iar cele maxime Intre minus 3 
grade și plus un grad. Dimineața se 
va produce ceață.

MANDATUL DE DEPUTAT - MANDAT DE
Consiliile populare, organe democratice ale puterii 

de stat, au un rol deosebit de important în conduce
rea întregii activități economico-sociale — în toate 
județele, municipiile, orașele și comunele tării. Lor 
le revin sarcini de cea mai mare răspundere pentru 
buna gospodărire și dezvoltare a fiecărei localități, 
pentru realizarea unor condiții tot mai bune de dez
voltare economică, de viață și muncă, de invățămînt 
și sănătate, în conformitate cu politica partidului, 
care situează în centrul atenției sale ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, 
în întreaga lor activitate privind buna gospodărire și

Un om cu tîmplele albe ne vor
bește cu aprindere despre setea de 
muncă a consătenilor săi, despre 
ideile și inițiativele lor : „Firesc, 
oamenii satului au cuvîntul hotăritor 
în ridicarea calității vieții localități
lor. Cetățenii au înțeles că totul, 
bunăstarea, organizarea și gospodă
rirea. așezării, depinde numai și nu
mai de gîndul și fapta lor. E lucru 
însemnat să ajungi la înțelegerea 
aceasta". Tovarășul Gheorghiu Cris- 
tache, adjunct al secretarului comi
tetului comunal de partid Afumați, 
ne spune :

— Trebuie să subliniez că deputății 
au fost ihtotdeauna în fruntea cetă
țenilor : ei au 
muncă, dînd 
toate ocaziile, 
putații cărora < 
țat mandatul 
dintre oamenii 
gospodari, mai 
îndoială că așa 
17 martie.

Pentru că ne 
o unitate în care ordinea ___
plina sînt la ele acasă — zăpada e 
curățată spre grajduri și fînare, re
zerva de furaje, pentru cîteva zile 
— Ia înderpîna îngrijitorilor de ani
male, discuției noastre i s-a alăturat 
și președintele unității agricole, to
varășul Nicolae Zăvoranu. bun cu
noscător al vieții sociale și economice 
din comună :

— Fiindcă vorbim de Afumați ca 
despre o bază tradițională de apro
vizionare a Capitalei trebuie să spun 
că, în afară de exemplul lor perso-

mobilizat populația la 
exemplu personal in 
Firesc, pentru că de- 
comuna le-a incredin- 
increderii lor au fost 

I cei mai silitori, mai 
intreprinzători. Fără 

vor fi și cei aleși la
aflăm la sediul C.A.P., 

și disci-

1985

al 
in

Duminică au avut loc noi adu
nări cetățenești în cadrul cărora au 
fost propuși candidați ai Frontului 
Democrației și Unității Socialiste în 
alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, ce vor avea loc 
la 17 martie.

în județul ALBA — Dinu Drăgan. 
secretar al Comitetului Central 
Uniunii Tineretului Comunist, 
circumscripția electorală nr. 7 
Blaj ;

In județul ARAD — Pavel Aron, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 8 — Lipovâ ;
Ștefan Ștefănescu, directorul Insti
tutului de istorie „Nicolae Iorga" 
București, și Gheorghe Ioniță, de
can la Universitatea din București, 
in circumscripția electorală nr. 7 — 
Sebiș ;

în județul ARGEȘ — Constantin 
Mitea, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., in circumscripția 
electorală nr. 7 — Topoloveni ;

In județul BACĂU — Laurența 
Tocșa, secretarul comitetului do 
partid de la întreprinderea de pos
tav, și Rodica Berea, directorul în
treprinderii de postav din Buhușl, 
în circumscripția. electorală nr. 4 — 
BuhuȘi ;

In județul BIHOR — Elena 
Chiriciu, inginer, adjunct de șef de 
secție la întreprinderea de alumină, 
Elena Codrean, inginer, șef de secție 
la întreprinderea de subansamble șl 
piese de schimb pentru mijloace de 
transport, și Floare Moraru, direc
tor adjunct la întreprinderea de 
confecții din Oradea, în circumscrip
ția electorală . nr. 2 — Oradea : 
Alexandru Czege, președintele C.A.P. 
Salonta. și Teodor Maghiar, pre
ședintele C.A.P. Mădăraș, în. cir
cumscripția electorală nr. 10 — Sa
lonta ;

în județul BISTRIȚA-NĂSAUD 
— Simion Serba, directorul Com
binatului de prelucrare a lemnului, 
Traian Murariu, directorul între
prinderii forestiere de exploatare și 
transport, și Nicolae Cudtec, direc
torul întreprinderii mecanice din 
Bistrița, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Năsăud ;

în județul BOTOȘANI — Angela 
Floareș, directorul Liceului de ma- 
tematică-fizicâ, și Silvia Alungulesei, 
directorul Liceului industrial nr. I 
din, Botoșani, în circumscripția elec
torală nr. 2 — Botoșani-Sud ;

în județul BRAȘOV — Eduard 
Einsenburger, redactor-șef al revis
tei „Karpaten Rundschau", în cir
cumscripția electorală nr. 5 — Bra
șov — „Steagul roșu".

în județul BRĂILA — Anton 
Lungu, prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R.. în cir
cumscripția electorală nr. 2 —
Brăila-Vest ;

în municipiul BUCUREȘTI — 
Ion Badea, președintele Consiliului 
Național al Apelor, în circumscrip
ția electorală nr. 8 — Metalurgiei ; 
Justin Moisescu, patriarhul Bisericii 
ortodoxe române, in circumscripția 
electorală nr. 26 — Alexandru Sa- 
hia ; Eugenia Măndiță, vicepre
ședinte al Comitetului municipal 
pentru cultură și educație socialistă 
București, și Cecilia Stan, director 
adjunct la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste. în circumscripția 
electorală nr. 13 — Rahova ; Lucia 
Eugenia Roșea, directorul Institu
tului central de cercetări energetice, 
Natalia Cetăteanu, directorul Sta
țiunii centrale de producție și cer
cetări pentțu Sericicultură, și Dorina 
ceguș, 
„Tricotajul roșu' 
circumscripția electorală 
Cotroceni : Iulia Petrescu, 
adjunct la Institutul de 
textile, șl Agripina Fica, 
adjunct la Institutul de 
pielărie și încălțăminte București, în 
circumscripția electorală nr. 9 —
Progresul ; Eugenia Popa, prorector 
al Institutului de construcții Bucu
rești, șl Ioana Pană, decanul Facul
tății de geologie-geografie a Univer
sității București. în circumscripția 
electorală nr. 14 — Mărgeanului ;

;ru Sericicultură, și Dorina 
directorul întreprinderii 

i“ din București, în 
“ nr. 15 — 

director 
cercetări 
director 

cercetări

dezvoltare economico-socială a fiecărei localități, con
siliile populare se sprijină și trebuie să se sprijine pe 
participarea largă a tutpror cetățenilor, aceasta fiind 
condiția hotărîtoare a înfăptuirii programelor de dez
voltare stabilite de partid.

în toate aceste domenii de activitate, rolul consi
liilor populare a crescut substanțial — mai ales în 
legislatura care se încheie. Ar putea fi date nenu
mărate exemple semnificative din toate 
tării, ca, de pildă, 
agricol Ilfov.

cîmpului, în coo- 
prin discuții re- 
din circumscrip- 
care au lămurit

nai dat la muncile 
perativă, deputății, 
petate cu cetățenii 
title electorale, in 
drepturile și avantajele ce. decurg, 

Implicare directă in viața economică a comunei
au stimulat sporirea contractelor în
cheiate de consătenii lor cu statul 
potrivit Programului unic de creș
tere a producției agricole. La început, 
unora li se părea că nu vor putea 
realiza producțiile prevăzute. Se ri
dicau, de aceea, întrebări, se expri
mau îndoieli. Rolul primăriei, al 
deputaților, al consiliului comunal 
F.D.U.S. a fost acela de a lămuri pe 
deplin oamenii cu privire la rolul 
și importanța, pentru ei și pentru 
economia națională, a Programului 
unic, ca și posibilitatea înfăptuirii 
lui.

Să vă amintesc foarte pe scurt 
rezultatul acestei campanii de lămu
rire a lucrurilor: în 1984 gospodă
riile individuale au încheiat peste 
1 700 de contracte pentru livrarea 
produselor agroalimentare. Consiliul 
popular, deputății n-au considerat 
munca de lămurire ca pe o campa
nie încheiată. Au continuat să arate 
cetățenilor beneficiile pe care le pot 
obține, dînd exemple concrete, culese 
din comună. Urmarea : în anul 1985, 
chiar în aceste zile, ale campaniei

Boboc, director general al In-

I — Ioan Blag, 
întreprinderii metalur- 
Ionescu, directorul în
de prelucrare a maselor 
Ion Cristian Haralambio 
directorul întreprinderii 

din Buzău, în

Nicu
stitutului central de matematică, și 
Gheorghe Dincă, prorector al Uni
versității București, in circumscrip
ția electorală nr. 21 — 13 Decem
brie ; Viorica Neculau, conferențiar 
la Academia de studii economice, 
și Silvia Vacu, decanul Facultății de 
metalurgie a Institutului politehnic 
din București, în circumscripția 
electorală nr. 30 — Iancului ; Rodica 
Vîlcu, profesor la Institutul politeh
nic, și Gheorghita Jinescu, decan la 
Institutul politehnic din București, 
în circumscripția electorală nr. 31
— Pantelimon ; Ileana Iaru, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al sectorului 
3, președintele Comitetului O.D.U.S. 
al sectorului, operator chimist la în
treprinderea chimică Dudești, Elena 
Constantinescu, jurist, președintele 
Comitetului O.D.U.S. la întreprin
derea de transporturi București, și 
Zoe Ambrozie, președintele Comi
tetului O.D.U.S. al sectorului 6, teh
nician la întreprinderea chimică 
„Victoria", In circumscripția electo
rală nr. 3 — Titan ;

în județul #BUZĂU 
directorul 
gice. Marin 
treprinderii 
plastice, și 
Gonțescu, 
de contactoare din Buzău, în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Bu- 
zău-Nord-Vest ; Florina Doina 
Maiinescu, președintele C.A.P. Gre- 
ceanca, comuna Breaza, și Georgeta 
Țurcanu, președintele C.A.P. Brea
za, președinta comitetului comunal 
al femeilor, in circumscripția elec
torală nr. 6 — Pietroasele ;

In județul CĂLĂRAȘI — 
Alexandrina Găinușe, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, în circumscripția electo
rală nr. 2 — Oltenița ; Silviu
Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 4 — 
Dragalina ;

în județul CLUJ — Constanța 
Balint, secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, în circumscripția electo
rală nr. 10 — Apahida ; Doina
Florea, secretar al Comitetului ju
dețean al O.D.U.S., muncitoare la 
Combinatul de pielărie și încăl
țăminte „Clujeana", Elena Pop, vi
cepreședinte al Comitetului jude
țean O.D.U.S., electrician la între
prinderea mecanică de material ru
lant „16 Februarie", și Rodica Pop, 
președinte al Comitetului O.D.LLS. 
pe secție, muncitoare la întreprin
derea „Armătura" din Cluj-Napoca. 
în circumscripția electorală nr. 2 — 
Cluj-Napoca-Mărăști ; Marin Ivașcu, 
directorul Institutului central de 
fizică, și Vasile Drăgănescu. secreta
rul comitetului de partid al Centru
lui național de fizică din București, 
în circumscripția' electorală nr. 5 — 
Cluj-Napoca-Grigorescu ;

In județul CONSTANȚA - 
Veronica Ciobănete, secretar de stat 
la Ministerul Sănătății, și Ema 
Eugenia Ursache, medic, Inspector 
sanitar șef la Sanepid Constanta, în 
circumscripția electorală nr. 8 —
Adamclisi ; Elena Vlăduc, directorul 
întreprinderii „Integrata de lînă" 
Constanța, șl Mihaela Georgeta 
Drăgoi, inginer principal la Combi
natul petrochimic Midia-Năvodarl, 
tn circumscripția electorală nr. 4
— Constanța-Nord-Vest ; Floarea 
Teodorescu, președintele Consiliu
lui unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Valu lui Traian, și 
Aurica Spătărelu, secretarul Comi
tetului comunal de partid Ovidiu, 
în circumscripția electorală nr. 11
— Năvodari ;

în județul DÎMBOVIȚA — 
Gheorghe Dragomir, directorul Com
binatului de lianți șl azbociment din 
Fieni, și Mircea Simion, directorul 
întreprinderii de prelucrare a lem
nului Pucioasa, în circumscripția e- 
lectorală nr. 3 — Pucioasa : Niculina 
Vlad. vicepreședinte al C.A.P. Cro- 
vu, Georgeta Panait, șefă de echipă, 
și Ioana Manolache, președinta Co
misiei de femei Ia C.A.P. Crovu. în

localitățile
comuna Afumați, din sectorul 

electorale, au încheiat contracte 
aproape 1 800 de familii. Iată la care 
produse și în ce cantități : carne de 
porc, bovine, ovine, pasăre — 60 de 
tone, lapte — 850 hl, ouă — 140 000 

bucăți, fructe — 35 tone, struguri 
— 35 tone, blănuri — 280 bucăți etc.

— Sute de hectolitri de lapte, zeci 
de tone de fructe și struguri, zeci de 
tone de carne... Cum reușesc gospo
dăriile individuale să realizeze un 
volum atît de important de produse 
livrate, pe lîngă ceea ce își oprește 
fiecare familie pentru consumul pro
priu ?

— O întrebare la care mă aștep
tam. O știu din propria experiență : 
pămîntul poate da mult mai mult 
decît pînă acum. Dar oame
nilor trebuie să le explici con
cret cum să se procedeze 
tru a se obține recolte mari. Cum 
ne-am descurcat? Cu ajutorul depu
taților, care, firește, au trebuit 
să-și însușească temeinic cunoștin
țe agro și zootehnice, să dobîndească 
o bună calificare profesională în 
problemele agriculturii. în acest fel 
depunînd o muncă susținută, stărui
toare, de lămurire de la om la om. 
cum îi spunem noi, „din casă in 
casă", ei au explicat și care sint 
avantajele agriculturii intensive, și

pen
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directorul întreprinderii de 
și mașini agricola din Cra- 
Augustin Angheleanu, di- 

Regionalei de căi ferate 
In circumscripția electorală 
Craiova-Vest, Virginia Ge-

Giurgiu al P.C.R., în 
electorală nr. 4 —

HARGHITA Ion

circumscripția electorală nr. 6 — 
Titu ;

în județul DOLJ — Costel Eremia, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, în circumscripția electora
lă nr. II — Birca ; general-maior 
Dumitru Roșu, în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 — Plenița ; Mihail 
Dur, C ' ‘ "........................
tractoare 
iova, și 
rectorul 
Craiova, 
nr. 4 — 
mescu, director la Centrala indus
trială de mașini și aparate electrice 
Craiova, și Maria Silvestru, șef de 
serviciu la Centrala industrială de 
mașini și aparate electrice. în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Fi-, 
liași ;

In județul GALAȚI — Mihail 
Nicuiescu, directorul Institutului 
pentru proiectări de secții si uzine 
metalurgice, și Constantin Ionescu, 
director adjunct al Institutului cen
tral de cercetări metalurgice din 
București, în circumscripția electo
rală nr. 4 — Qalați-Sud ; Valentina 
Dan, prorector al Universității Ga
lați, și Adela Vasilcan, șef de lu
crări la Universitatea din Galați, în 
circumscripția electorală nr. 9 — Tg. 
Bujor ; Petrea Botezatu, președin
tele C.A.P. Schela, Frangulea Neagu, 
președintele C.A.P. Independenta, 
și Ion Negoiță, președintele C.A.P. 
Pechea, în circumscripția electorală 
nr. 7 — Pechea ;

In județul GIURGIU — Ion 
Popescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean ■ - - ■
circumscripția 
Ghimpați ;

In județul 
Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului 
central de control muncitoresc al ac
tivității economice șl sociale, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — To- 
plita ;

In județul IALOMIȚA — Ion 
Hanaru, directorul Combinatului 
chimic, și Ion Dima, șef de secție 
la Combinatul chimic din Slobozia, 
în circumscripția electorală nr. 1 — 
Slobozia ;

In județul IAȘI — Dumitru Ghișe, 
directorul Editurii Politice, și 
Constantin Petre, director general al 
Radioteleviziunii române, în circum
scripția electorală nr. 8 — Hlrlău ;

In județul MARAMUREȘ — 
Vasile Bărbuleț, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 3 — Ulmeni ; Valeria Pop. mais
tru, secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii de tricotaje „Uni
tatea", și Florica Turda, maistru, se----
cretarul comitetului de partid al 
Fabricii de confecții din Sighetu 
Marmațlei. In circumscripția electo
rală nr. 6 — Sighetu Marmației.

In județul MUREȘ - Hajdu 
GyozB Victor, redactor-șef al revis
tei „Igaz-Szo“, in circumscripția 
electorală nr. 1 — Tg. Mureș-Nord ; 
Ileana Cherebețiu, președintele Con
siliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Sîngeorgiu de Mureș, 
și loan Florea, președintele Consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Ungheni, în circumscrip
ția electorală nr. 2 — Tg. Mureș ;

In județul NEAMȚ — Anica Lazăr, 
secretarul comitetului de partid de 
la Combinatul de fibre sintetice, șl 
Anica Albu, maistru la Combinatul 
de fibre sintetice din Săvinești. în 
circumscripția electorală nr. 1 — 
Piatra Neamț-Est ; Vasile Tomescu, 
președintele C.A.P. Bodești. Ion 
Petrea, președintele C.A.P. Piatra 
Neamț, și Neculai Bostan, președin
tele C.A.P. Girov, în circumscripția 
electorală hr. 4 — Bălțătești ;

In județul OLT — Victor Popescu, 
președintele C.A.P. Negreni-Scorni- 
cești, și Ilie Manea, inginer-șef la 
C.A.P. Scornicești, în circumscripția 
electorală nr. 2 — Scornicești ; 
Florentina Vărzaru, directorul Li
ceului de chimie din Corabia, și 
Elvira Groza, directorul Liceului a- 
gricol din Caracal, în circumscripția 
electorală nr. 6 — Studina ;

care sînt metodele superioare de 
muncă in cîmp sau în solariile ame
najate în curți. Dar pe lingă stră
daniile fiecărui țăran de a-și cultiva 
cit mai bine curtea și grădina, așa 
cum a fost îndemnat cu stăruință de 
consiliul popular, ș-au născut și in
teresante inițiative ale sătenilor. Mai 
intîi cițiva, mai la urmă cu toții au 
început să transforme locurile vira
ne și neproductive în... răzoare. Au 
sporit, in acest fel, suprafețele gră
dinilor cu aproape încă 100 000 mp 
de teren ! >

Inițiative cetățenești. Cu eficiență, 
după cum se vede, incontestabilă. 
Despre unele dintre ele ne vorbește 
si unul dintre gospodarii fruntași ai 
comunei. Aurel Găvan :

— îmi amintesc de o lucrătoare de 
Ia „Avicola" — unitate agricolă din 

comuna noastră — Maria Teodoru — 
cum a „schimbat" planul fixat la 
producția de ouă in anul 1984. Planul 
era de 12 milioane bucăți, iar ea, în 
calitate de președintă a O.D.U.S. din 
această unitate, împreună cu alte lu
crătoare de aici au promis, în adu
narea generală, că crescătoria va pro
duce... 18 milioane.-Și așa a fost. Pe ce 
bază s-a realizat plusul de produc
ție? Prin mai multă atenție față de 
îngrijirea păsărilor (respectarea cu 
strictețe a orelor cînd trebuie hră
nite. a programului de curățenie 
etc.), prin mai mult sprijin dat 
îngrijitoarelor. Am aflat de această 
inițiativă la o sesiune a consiliului 
popular. Nici secțiile de mică indus
trie nu s-au lăsat mai prejos. 
In cadrul acestora avem un ate
lier pentru țesut covoare, so
licitate și la export. Consultîn- 
du-mă cu un grup mai mare 
de cetățeni, am propus și realizat un 
șir de îmbunătățiri pentru funcțio
narea Ia capacitatea maximă a 
războaielor de țesut, Incit acum

*

— Ion 
ziarului 
Ionescu,

Comitetului județean

In județul PRAHOVA 
Mitran, redactor-șef al 
„Scinteia", și Alexandru 
director general al Agenției Române 
de Presă „Agerpres". în circumscrip
ția electorală nr. 9 — Sinaia ; Silvia 
Ionescu, directorul întreprinderii 
textile „Intex", și Aurelia Scarlat, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea textilă „Intex" din 
Păulești, în circumscripția electora
lă nr. 13 — Urlați ; Ghcorghe Dinu, 
directorul general al Centralei in
dustriale de utilaj petrolier și mi
nier, și Dumitru Gheoca. directorul 
întreprinderii „1 Mai" Ploiești, in 
circumscripția electorală nr. 1 — 
Ploiești-Sud ;

In județul SATU MARE — Ioslf 
Varga, președintele C.A.P. Pir. și 
Ștefan Villany, președintele C.A.P. 
Petrești, în circumscripția electora
lă nr. 5 — Tășnad, Vasile Cădar, 
directorul întreprinderii „Unio" — 
Satu Mare, și Mihai Cherteș, direc
torul întreprinderii „23 August" — 
Satu Mare, în circumscripția electo
rală nr. 7 — Ardud ;

în județul SĂLAJ — Petre Dănică, 
președintele UCECOM, în circum
scripția electorală nr. 3 — Cehu Sil- 
vaniei ; loan Prunca, directorul în
treprinderii de anvelope, și Gheorghe 
Terhcș, director adjunct la între
prinderea de țevi din Zalău, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — Hida ;

In județul SIBIU — Maria Pal, 
director adjunct al Liceului indus
trial nr. 3, și Doina Drăgan, director 
adjunct al Liceului industrial nr. 4 
din Sibiu, în circumscripția electo
rală nr. 3 — Sibiu-Nord ;

In județul SUCEAVA — Gheorghe 
Constantinescu, ministrul industria
lizării lemnului și materialelor de 
construcții, în circumscripția electo
rală nr. 4 — Șiret ; Decebal Urdea, 
adjunct al ministrului finanțelor, în 
circumscripția electorală nr. 11 — 
Vatra Dornei, Mineta Ianopol, pre
ședinte al Comitetului județean Su
ceava al O.D.U.S., inginer Ia Con
siliul popular județean, Olga Chirilă, 
membră a ~ -
O.D.U.S., șef de colectiv la_CentrUl 
de proiectări _____ ... ..
Chiribela, membru al Biroului exe
cutiv al Comitetului județean al 
O.D.U.S., șef de laborator la Inspec
toratul sanitar veterinar Suceava, in 
circumscripția electorală nr. 6 —
Solea ;

In județul TELEORMAN — Teodor 
Roman, prim-secretar al Comitetu
lui județean Teleorman al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 8 — 
Drăgănești — Vlașca ;

In județul TIMIȘ — loan Anton, 
vicepreședinte al Academiei Repu- 
bliciii Socialiste România, profesor 
la Institutul politehnic din Timișoa
ra, și Zeno Pircea, directorul Insti
tutului de sudură și încercări de ma
teriale Timișoara, în circumscripția 
electorală nr. 3 —? Timișoara-Sud ; 
Iosif Andrei Roth, directorul Insti
tutului județean de proiectări Timi
șoara, în circumscripția electorală 
nr. 8 — Deta ; Coleta De Sabata, 
rectorul Institutului politehnic „Tra
ian Vuia", și Maria Georgeta 
Nichita, prorector al Institutului a- 
gronomic din Timișoara, în circum
scripția electorală nr. 4 — Timișoa- 
ra-Sud-Vest ;

In județul VASLUI — Dotna Anton 
Georgescu, director tehnic la în
treprinderea de confecții, și Zamfira 
Iuga, inginer, șef de secție la Com
binatul de fire sintetice din Vaslui, 
în circumscripția electorală nr. 1 — 
Vaslui ;

In județul VlLCEA — Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, în circumscripția electorală 
nr. 4 — Băbeni ; Venerica Pătru, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vilcea al P.C.R.. în circum
scripția electorală nr. 6 — Zătreni.

★
In aceeași zi au avut loc numeroa

se adunări cetățenești in care au fost 
desemnați candidați ai Frontului De
mocrației și Unității Socialiste pen
tru alegerile de deputați în consiliile 
populare locale.

Suceava, și Eleonora

gospodărirea comunei, 
apropierea alegerilor de 
acest spirit gospodăresc 
puternică reinviorare.

sîntem in avans cu producția res
pectivă. Alții, de la secția „repere 
de cauciuc", au venit cu propunerea 
să fie extins atelierul prin mijloace 
locale, economicoase.

în final reluăm discuția cu to
varășul Gheorghiu Cristache :

— Comuna Afumați e mare și 
frumoasă. Ce ne puteți spune despre 
contribuția cetățenilor la gospodă
rirea ei ?

— Deputății, comitetele de cetățeni, 
împreună cu celelalte organisme ob
ștești, toți locuitorii, sub directa 
conducere a organizațiilor de partid, 
au dat o mină de ajutor cu tragere 
de inimă la 
iar acum, în 
la 17 martie, 
cunoaște o ________ _________
Intre străzi,. între cartiere se află in 
plină desfășurare o întrecere: „Pen
tru cel mai bine gospodărit cartier", 
„Pentru cea mai frumoasă stradă". 
Noi, cei din Afumați, am înălțat, 
pînă acum, cu ajutorul cetățenilor, 
blocuri de locuințe, am pietruit 3 km 
de drumuri (în Ograda-Ștefănești și 
în Ograda-Șindrilița. cum le spunem 
noi cartierelor comunei), am pavat cu 
dale 1.5 km de trotuare, am moder
nizat încă si mai mulți kilometri de 
canale pentru scurgerea apelor. Și 
ne umple inima de bucurie faptul 
că am reușit să facem din comună 
o adevărată „zonă verde".

Acum întreaga comună se pregă
tește pentru lucrările agricole de pri
măvară : pentru tăierea crengilor 
uscate de la pomi, pentru îtnprăș- 
tierea pe cîmp a gunoiului de grajd, 
pregătirea răsadurilor necesare 
grădinilor de legume. In adu
nările cetățenești. în adunările de 
dări de seamă ale O.D.U.S. s-a re
liefat clar hotărîrea cetățenilor de a 
participa în viitor și mal activ la 
gospodărirea comunei, de a spori 
producția vegetală și animală din 
C.A.P. și din fiecare gospodărie 
individuală, de a spori cu cel puțin 
20 la sută producția industriei mici. 
Acestea sînt gîndurile și faptele cu 
care sint întîmpinate de cetățeni 
alegerile de la 17 martie.

Gh. GRAURE
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AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

împotriva cursei Înarmărilor
80 la sută din populația Belgiei 

respinge amplasarea rachetelor de croazieră
BRUXELLES - In capitala Belgiei 

a luat sfîrșit marșul de protest îm
potriva planurilor de amplasare in 
această țară a unor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune. La această acțiune, începută 
la 20 februarie de la baza militară 
Florennes, au luat parte 48 de 
partizani al păcii, numărul lor fiind 
egal cu cel al rachetelor „Cruise” 
care ar urma să fie amplasate în 
Belgia. In localitățile străbătute au 
fost organizate mitinguri și demon
strații pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor nucleare, în sprijinul 
cererilor privind înlăturarea tuturor 
rachetelor nucleare din Europa. La 
Bruxelles, informează agenția France 
Presse, participanțli la marș au fost

Intîmpinațl de mal multe mii de 
persoane, reunite intr-o manifestație 
pentru pace.

Acțiunea a fost menită să atragă 
atenția asupra faptului că even
tuala aprobare a amplasării la Flo- 
rennes a rachetelor nucleare ame
ricane ar contraveni flagrant dorin
ței majorității populației acestei 
țări. Ultimele sondaje ale opiniei 
publice atestă că peste 80 la sută 
din populația Belgiei respinge ca
tegoric amplasarea de arme nu
cleare pe teritoriul țării.

O nouă manifestație împotriva 
Instalării de rachete nucleare în 
Belgia este prevăzută să se des
fășoare la Bruxelles, în ziua de 17 
martie.

SUEDIA: „Arsenalele atomice — o gravă amenințare 
pentru existența omenirii"

minis'STOCKHOLM. - Primul 
tru al Suediei, Olof Palme, a sub
liniat din nou necesitatea imperi
oasă a încetării cursei înarmărilor 
ți a realizării dezarmării. Luind cu
vîntul la o conferință organizată la 
Stockholm, el a arătat că intensifi
carea cursei înarmărilor nucleare 
reprezintă o gravă amenințare la 
adresa dreptului fundamental al 
omului — dreptul la viață. Folosi
rea armei nucleare — a menționat 
Olof Palme — ar însemna nu nu
mai pustiirea acelor zone împotriva

cărora ea a fost îndreptată, dar, ața 
cum consideră oamenii de știință, 
ea ar putea duce la distrugerea 
vieții pe Pămînt.

Șeful guvernului suedez a eviden
țiat importanța acordului realizat 
intre U.R.S.S. șl S.U.A. de a duce 
negocieri in problema armamente
lor nucleare și cosmice. El a sub
liniat, in același timp, că proble
mele limitării înarmărilor au o 
mare însemnătate nu numai pentru 
țările nucleare, dar și pentru cele 
nenucleare.

MEXIC: Apel la unirea 
forțelor democratice 

și progresiste 
pentru salvgardarea păcii

CIUDAD DE MEXICO. — Un 
grup de oameni politici și activiști 
marcanți pe tărîm obștesc din 
Mexic au dat publicității un apel 
adresat poporului mexican, în care 
este exprimată profunda îngrijora
re în legătură cu pericolul izbucni
rii unui conflict nuclear. In docu
ment se subliniază că intensifica
rea cursei înarmărilor, în primul 
rind a înarmărilor atomice, împinge 
omenirea în pragul unei catastrofe 
nucleare. în aceste condiții, relevă 
semnatarii apelului, forțele demo
cratice și progresiste de pe tot 
globul trebuie sa-și dubleze efortu
rile în apărarea păcii, împotriva 
continuării cursei înarmărilor.

Apelul este semnat de reprezen
tanți ai principalelor partide poli
tice mexicane, inclusiv ai celui de 
guvernămînt, de senatori și depu- 
tați ai Congresului Național, de li
deri sindicali, oameni de știință.

NOUA ZEELANDA: Opoziție fermă fața de accesul 
navelor militare dotate cu arme nucleare 

în porturile țării
WELLINGTON. — Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a 

reafirmat în parlamentul țării că guvernul său va interzice accesul în por
turile neo-zeelandeze a navelor britanice suspectate a avea la bord arme 
nucleare. El a adăugat că interdicția anunțată recent in privința navelor 
americane se va aplica deopotrivă ți celor aparținind Marii Britanii.

Precizarea premierului neo-zeelandez vine ca urmare a declarațiilor 
făcute la Washington de primul ministru britanic, Margaret Thatcher, 
potrivit cărora guvernul său nu va informa autoritățile Noii Zeelande 
asupra naturii încărcăturii sau combustibilului navelor sale. - - 
aceasta, David Lange a subliniat că Noua Zeelandă va face 
apreciere asupra armelor aflate la bordul navelor britanice.

Pentru o zonă denuclearizată în nordul Europei
COPENHAGA. — în orașul da

nez Koege, de pe insula Seeland, 
s-au Încheiat lucrările conferinței 
Comitetului danez de colaborare 
pentru pace șl securitate, la care ' nti rvnrtîninnt naata rlo mrtra-

AUSTRIA: In sprijinul 
politicii de destindere
VIENA. — Cancelarul federal al 

Austriei, Fred Sinowatz, a subliniat 
importanța înțelegerii realizate în
tre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la 
desfășurarea tratativelor în proble
mele armamentelor nucleare și cos
mice. într-o declarație publicată în 
ziarul „Wiener Zeitung", șeful gu
vernului austriac a evidențiat ne
cesitatea dialogului Est-Vest, în in
teresul cauzei păcii, al lichidării 
focarelor de încordare din diferite 
zone ale lumii. El a menționat că 
nu există alternativă la politica de 
destindere. Austria, a declarat can
celarul Sinowatz, va promova și pe 
viitor o politică îndreptată spre 
stoparea cursei Înarmărilor și îm
potriva pericolului unui război nu
clear. ,
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LISABONA

întrevedere a ministrului de externe 
al României cu premierul Portugaliei

LISABONA 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei oficiale pe care o face 
în Portugalia, tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al României, a fost -primit de Mario 
Soares, prim-ministru al Portugaliei, 
secretar general al Partidului So
cialist Portughez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un cordial salut și 
cele mai bune urări.

Mulțumind cu căldură, Mario 
Soares a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
de prietenie, împreună cu urările 
sale de sănătate șl noi succese și a 
evocat cu plăcere convorbirile pe 
care le-a avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mario Soares a acceptat invitația 
de a vizita România. S-a convenit 
ca vizita să aibă loc în cursul aces
tui an.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
dorința comună a guvernelor celor 
două țări de a promova în conti

nuare dialogul româno-portughez, de 
a impulsiona și diversifica schimbu
rile comerciale pe baze echilibrate, 
de a adinei cooperarea economică, 
industrială și tehnico-științifică, in
clusiv pe terțe piețe.

în cursul schimbului de păreri pe 
probleme internaționale s-a subli
niat importanța intensificării efor
turilor tuturor statelor pentru redu
cerea încordării, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

S-a reliefat însemnătatea dezvol
tării conlucrării dintre România și 
Portugalia pe plan internațional 
pentru dezarmare, colaborare și 
securitate în Europa și în lume, 
pentru soluționarea pe cale politică 
a stărilor de război și încordare din
tre state, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

întrevederea a avut loc într-o at
mosferă caldă, prietenească.

ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU MARCAREA A.I.T.
Propuneri românești la sesiunea Comisiei O.N.U. 

pentru dezvoltare socială

Referitor la 
ea însăți o

In scopul creării unei zone fără 
arme nucleare in nordul continen
tului.

cairo: CONVORBIRI ROMÂNO - EGIPTENE
CAIRO 25 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei pe care a efectuat-o in R.A. 
Egipt, tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a avut întîlnlri cu miniștrii egip
teni ai economiei și comerțului ex
terior — Mustafa Said, industriei — 
Mohamed Abdel Wahab, petrolului 
și resurselor naturale — Abdel Hadi 
Kandil, agriculturii — Youssef Wali, 
energiei și electricității — Moha

med Maher Abaza, și locuințelor — 
Abdel Fattah Sedki.

în spiritul înțelegerilor convenita 
la nivel înalt, în cursul convorbiri
lor au fost abordate problemele con
crete ale colaborării economice din
tre cele două țări și au' fost analiza
te perspectivele dezvoltării în conti
nuare a schimburilor comerciale și a 
cooperării în producție, înitr-o serie 
de domenii de interes comun.

U.R.S.S.

Alegerile de deputați în sovietele supreme 
unionale și locale

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
M. Chebeleu, transmite : Pe întreg 
cuprinsul Uniunii Sovietice s-au 
desfășurat, duminică, alegerile de 
deputați în sovietele supreme ale 
republicilor unionale și autonome și 
în sovietele locale — de ținut, re
gionale. orășenești, raionale și ru
rale — eveniment politic de o deo
sebită importanță în viața popoare
lor sovietice. Aproximativ 180 mi
lioane de alegători s-au prezentat 
la urne pentru a-1 alege pe cei 
peste 2,3 milioane de deputați.

Cetățenii cu drept de vot s-au

prezentat încă din primele ore ale 
zilei in mare număr la circumscrip
țiile electorale.

La circumscripția electorală Kran- 
snopresnensk a votat Konstantin 
Cernenko. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Radioul și televiziunea din Uniu
nea Sovietică au difuzat, in cursul 
zilei, ample relatări despre atmos
fera sărbătorească în care s-au des
fășurat alegerile, scoțind In eviden
tă realizările cu care oamenii mun
cii au întimpinat acest eveniment.

R. P. D. COREEANĂ

Alegeri pentru adunările populare locale

au participat peste 350 de repre
zentanți al secțiilor locale ale or
ganizației, oameni politici și acti
viști 
fost __ ___ ________ _ _____
tate al comitetului pte anul 1985, care • - - •
pe care le vor Întreprinde militan- 
țll pentru pace danezi In direcția 
realizării dezarmării, precum și în 
cadrul campaniei desfășurate de 
organizația antirăzboinică nord- 
europeană „Un tratat — acum 1“

marcanți pe tărfm obștesc. A 
adoptat programul de activi-
stabilește măsurile concrete

OSLO. — Președinta Partidului 
Muncitoresc Norvegian, Gro Harlem 
Brundtland, s-a pronunțat In fa
voarea interzicerii oricărui tip de 
arme cosmice. Luînd cuvîntul la 
congresul organizației social-demo- 
crate de tineret din Norvegia, 
desfășurat la Oslo, Gro Harlem 
Brundtland a evidențiat necesita
tea unul plan comun al tuturor 
statelor din nordul Europei in ve
derea creării unei zone fără arme 
nucleare in această regiune a con
tinentului.

S.U.A.: „Noile tipuri 
de arme sporesc 

primejdia de război"
WASHINGTON. — Organizația 

americană Mișcarea pentru îngheța
rea armamentelor nucleare a lansat 
un apel opiniei publice din S.U.A. 
de a extinde lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor atomice. într-o 
declarație dată publicității la 
Washington, comitetul de coordo
nare al organizației subliniază că 
realizarea a noi tipuri de arme nu
cleare, cum sînt rachetele „MX", 
„Trident" șl „Pershing-2“ sporește 
pericolul unui război nuclear. Pen
tru a întoarce înapoi spirala cursei 
înarmărilor, se arată în declarație, 
aceasta trebuie mai Intîi oprită. 
Comitetul de coordonare cheamă 
opinia publică din S.U.A. să-și in
tensifice acțiunile pentru trecerea 
la dezarmare, pentru salvgardarea 
păcii.

VIENA 25 (Agerpres). — La Viena, 
Coîhisia O.N.U. pentru dezvoltare 
socială iși continuă lucrările cu 
dezbaterea punctului „Tineretul în 
lumea contemporană", în cadrul că
ruia este prezentat Raportul secre
tarului general al O.N.U. asupra si
tuației tineretului în lume în anii ’80, 
document ce constituie o contribuție 
la marcarea Anului Internațional al 
Tineretului (A.I.T.)' sub deviza 
„Participare, Dezvoltare, Pace", ac
țiune majoră a Organizației Națiu
nilor Unite, desfășurată la inițiativa 
României. Raportul oferă o Imagine 
de ansamblu privind tineretul, care 
la sfîrșitul acestui deceniu va depăși, 
potrivit previziunilor, cifra de un 
miliard.

Intervenind in dezbateri, delegația 
română a apreciat Raportul secreta
rului general al O.N.U. drept o con
tribuție importantă la elaborarea de 
recomandări și măsuri menite să de
termine promovarea perfecționării 
acțiunilor de ordin social-politic, 
economic și educațional in formarea 
tineretului, precum și conștientizarea 
unei mase tot mai largi de tineri din 
întreaga lume asupra rolului și res
ponsabilităților ce le revin, pe plan 
național și internațional.

Pornind de la semnificațiile ele
mentelor emblematice ale A.I.T., 
„Participare, Dezvoltare, Pace", dele
gația a prezentat pe larg acțiunile 
desfășurate în țara noastră cu ocăzia 
pregătirii și marcării Anului Inter
național al Tineretului, la inițiativa 
și sub îndrumarea Comitetului Na
tional Român pentru A.I.T. Totodată, 
a fost subliniată contribuția Româ
niei la procesul de pregătire a A.I.T., 
îndeosebi prin organizarea și găzdui

rea unor acțiuni, precum Reuniunea 
europeană pregătitoare a A.I.T. (1983), 
seminarul internațional „.Tineretul 
și dezvoltarea" (1984), întilnirea re
prezentanților organizațiilor de tine
ret din țările balcanice (1984).

A fost, de asemenea, evidențiată 
contribuția determinantă a Comite
tului Consultativ al O.N.U.' pentru 
Anul Internațional al Tineretului, 
sub președinția tovarășului Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, la pregătirea și marcarea 
A.I.T. pe plan internațional. Cea 
de-a IV-a- sesiune a Comitetului 
Consultativ (aprilie 1985) și Confe
rința mondială a Națiunilor Unite 
pentru A.I.T., care va avea loc cu 
ocazia celei de-a 40-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., urmea
ză să constituie momente determi
nante în definirea liniilor directoa
re de acțiune în viitor pentru con
tinuitatea procesului declanșat prin 
marcarea . în întreaga lume a Anu
lui Internațional al Tineretului.

In final, delegația română a for
mulat propuneri privind implicarea 
mai largh în viitor a Comisiei O.N.U. 
pentru dezvoltare socială in analiza 
situației tineretului în lume, ca or
gan care poate să-și aducă o im
portantă contribuție la evaluarea re
zultatelor Anului Internațional al 
Tineretului, precum și la acțiunea 
din cadrul Națiunilor Unite de valo
rificare a concluziilor și aplicarea 
deciziilor' și măsurilor stabilite de 
Adunarea Generală a O.N.U. cu oca
zia pregătirii și marcării A.I.T.

PHENIAN (Agerpres). — în R.P.D. 
Coreeană s-au desfășurat, la 24 fe
bruarie. alegeri de deputați în adu
nările populare ale provinciilor, 
orașelor și districtelor țării.' Agenția 
A.C.T.C. informează că, potrivit co
municărilor făcute de comisiile elec
torale, participarea la vot a fost de

sută la sută, alegerile desfășurîn- 
du-se într-o atmosferă sărbăto
rească.

Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene, a 
votat în capitala țării. Phenian.

ORIENTUL MIJLOCIU
Textul acordului încheiat între Iordania și Organizația 

pentru Eliberarea Palestinei
AMMAN 25 (Agerpres). — La 

Amman — transmite agenția iorda
niană de știri Petra — a fost dat pu
blicității textul acordului incheiat, la 
11 februarie, între Iordania și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
în urma convorbirilor dintre regele 
Hussein și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P. 
Documentul — relatează agenția — 
menționează că, pe baza rezoluțiilor 
adaptate de conferința arabă la nivel 
înalt de la Fes, a rezoluțiilor O.N.U. 
cu privire la problema palestiniană, 
precum și a înțelegerii privind stabi
lirea de relații speciale între po
poarele iordanian și palestinian, „gu
vernul Regatului Hașemit al Iorda
niei și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei au convenit să acționeze 
împreună pentru a se ajunge la o 
soluționare justă și pașnică a situa
ției din Orientul Mijlociu și pentru 
încetarea ocupației israeliene în te
ritoriile arabe — inclusiv Ierusalimul 
— conform următoarelor principii :

retragerea totală a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în 1967; drep
tul la autodeterminare al poporului 
palestinian. Se prevede, in acest sens, 
că palestinienii iși vor exercita drep
tul inalienabil la autodeterminare in 
momentul in care iordanienii și pa
lestinienii vor avea posibilitatea să 
o facă în contextul creării statelor 
arabe confederate Iordania și Pales
tina ; rezolvarea problemei refugia- 
ților palestinieni, în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U. ; soluționarea pro
blemei palestiniene in toate aspecte
le ei ; desfășurarea, pe această bază, 
a negocierilor de pace, în cadrul unei 
conferințe internaționale, la care să 
participe cei cinci membri perma
nent! ai Consiliului de Securitate, 
toate părțile implicate in conflict, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinian (in 
cadrul unei delegații comune iorda- 
niano-palestiniene)".

i.

JAPONIA: „Să fie reduse cheltuielile militare, 
iar fondurile economisite să fie alocate 

nevoilor
TOKIO. — în orașul nipon Chiba 

a avut loc un miting împotriva pe
ricolului nuclear, la care au luat 
parte peste 1 300 de reprezentanți 
ai opiniei publice și al organizații
lor obștești care militează împo
triva cursei înarmărilor, in favoa
rea dezarmării și consolidării pă
cii. Participanțli s-au pronunțat1 
pentru intensificarea acțiunilor vl- 
zînd adoptarea unor măsuri de in
terzicere totală și lichidare a arme
lor nucleare, de reducere a cheltu
ielilor militare, în scopul prevenirii 
unei catastrofe nucleare.

De asemenea, în orașul Kobe a 
avut loc o acțiune pentru pace, des
fășurată sub deviza „Să fie reduse

sociale 1"
cheltuielile militare, far fondurile 
bugetare să fie alocate pentru aco
perirea nevoilor socialei".

TOKIO. — In Japonia a fost con
stituit Comitetul de pregătire a 
conferinței internaționale pentru 
interzicerea armei nucleare, ce va 
avea loc cu ocazia celei de-a 40-a 
comemorări a bombardamentelor 
atomice de la Hiroshima și Naga
saki. Din comitet fac parte repre
zentanți ai Consiliului prefectural 
pentru interzicerea armei atomice, 
ai Comitetului pentru pace, ai Con
siliului de legătură al organizații
lor de femei, ai altor numeroase 
organizații democratice.

MAREA BRITANIE: 
Demers comun pentru 

pace și locuri de munca
LONDRA. — La Londra s-a des

chis conferința anuală a secției sin
dicale a mișcării britanice pentru 
dezarmare nucleară. Partlcipanțil 
au evidențiat, in intervențiile lor, 
că lupta pentru pace și lupta pen
tru dreptul la muncă sînt insepa
rabile. Ei s-au pronunțat împotriva 
reducerii alocațiilor în scopuri so
ciale și, totodată, pentru diminua
rea cheltuielilor militare. Vicepre
ședinta mișcării britanice pentru 
dezarmare nucleară, M. Beresford, 
a lansat un apel la intensificarea 
luptei împotriva amplasării pe te
ritoriul Marii Britanii a rachetelor 
„Cruise".

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

«HT K.W!1'

r

MANIFESTĂRI CULTURALE DE
DICATE ROMÂNIEI. La centrul de 
cultură „Saint Exupery" din orașul 
francez Reims se desfășoară o suită 
de manifestări culturale dedicate 
României, tn cadrul acestora a 
ăvut loc vernisajul unei expoziții 
documentare de fotografii ilus- 
trind aspecte din istoria țării noas
tre, arta și tradițiile populare, Pre
cum și realizările României con
temporane., Vor fi prezentate filme 
de scurt metraj, conferințe privind 
pictura românească, vor avea loc 
audiții de muzică populară. Va fi

prezentată, de asemenea, o expozi
ție de desene pe tema „Parisul — 
impresii de artist" a pictorului Dan 
Hatmanu.

CONGRES. La Saarbruecken au 
luat sfirșit lucrările Congresului 
Partidului Liberal-Democrat din 
R.F.G., membru al coaliției guver
namentale, împreună cu Uniunea 
Creștin Democrată și Uniunea 
Creștin Socială, informează agen
ția D.P.A. Delegații l-au ales pe 
Martin Bangemann, ministrul fe
deral al economiei, în funcția de

președinte al partidului. El ti 
succedă in această funcție Iui 
Hans-Dietrich Genscher, care nu 
și-a mai prezentat candidatura. 
Congresul a adoptat documentul 
programatic al partidului pentru 
următorii ani, intitulat „Manifes
tul liberal".

ÎNGRIJORARE PROVOCATA DE 
PROPORȚIILE ȘOMAJULUI. In 
orașul Bel-Harbour, din statul Flo
rida, s-au incheiat lucrările sesiu
nii de iarnă a Centralei sindicale 
americane A.F.L.—C.I.O. Partici- 
panții au examinat problemele cu 
care sint confruntați membrii de 
sindicat și ceilalți oameni ai mun
cii din S.U.A. ca urmare a dificul
tăților din economie și a ofensivei 
patronatului. Intr-una din princi
palele rezoluții adoptate la reu
niune se cere adoptarea unor mă
suri hotărite pentru combaterea 
șomajului, care, după cum se preci

zează In document, eontlnuă să se 
menținiă la un nivel ridicat, afec- ■
tind 8,5 milioane persoane apte de 
muncă. ■

NOUA ORGANIZAȚIE POLITI- I
CA ce va fi creată în curind in, |
Portugalia se va numi Partidul în
noirii democratice. O hotărire in I 4 
acest sens a fost adoptată la intil- . 
nirea națională a personalităților ce * 
susțin ideile politice ale președin- . 
telui țării, Antonio Ramalho Eanes, 
desfășurată la Troia, in apropiere I 
de Lisabona. „Declarația de prin
cipii" dată publicității relevă, între 
altele, intenția de a dezvolta legă
turile Portugaliei cu numeroase 
țări, inclusiv cele socialiste.

POPULAȚIA INDIEI este în pre
zent de 740 milioane de locuitori, | 
informează agenția Press Trust of 
India.

Probleme stringente ale economiei, mondiale:

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII
- cerință obiectivă pentru depășirea crizei economice
în abordarea fenomenelor extrem de complexe și contradictorii din 

economia mondială, România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, relevă cu consecvență faptul că un rol important în perpe
tuarea și chiar acutizarea actualei crize 11 au politicile financiare și de 
credit promovate de cîțiva ani de unele țări capitaliste dezvoltate, care 
au' dus la sporirea exagerată a nivelului dobinzilor bancare, la agra
varea fără precedent a problemei datoriilor externe, ceea ce se răs- 
frînge negativ asupra tuturor statelor, îndeosebi a țărilor în curs de 
dezvoltare. De aceea, România consideră că în prezent se Impune, mai 
mult ca oricînd, stabilirea - de comun acord de către statele bogate 
și cele sărace - a unor acțiuni concrete și angajante, menite să favo
rizeze rezolvarea de fond a problemelor majore ale lumii contempo
rane, lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state șl realizarea 
unei noi ordini economice Internaționale, bazată pe egalitate, echitate 
și avantaj reciproc.

Referindu-se la însemnătatea înfăptuirii unor asemenea obiective și. 
In primul rind, a acelora care privesc țările în curs de dezvoltare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, In cuvîntarea rostită la recentul Congres 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste, arăta : „Soluționarea pro
blemelor subdezvoltării, acordarea unui ajutor substanțial acestor state 
de către țările dezvoltate constituie o necesitate obiectivă pentru depă
șirea crizei economice mondiale, pentru relansarea activității economice 
și realizarea unor relații noi, care să asigure progresul economico-sociaj 
al fiecărei națiuni - ca una din condițiile primordiale pentru o politică 
de colaborare și de pace In lume*;

Justețea acestor aprecieri este pe deplin confirmată de studiile șl 
analizele diferitelor Institute Internaționale de specialitate, care arată 
că - deși în 1984 s-au accentuat anumite tendințe pozitive in economia 
mondială, cum sînt cele din domeniul producției și comerțului — situația 
s-a menținut, pe ansamblu, serioasă, pentru țările în curs de dezvoltare 
continuind chiar să se înrăutățească.

încasările din exporturi ale țări
lor rămase în urmă acuză un declin 
alarmant, în timp ce costurile im
porturilor lor cunosc o puternică 
ascensiune. împrumuturile pe ter
men mediu și lung s-au diminuat, 
la fel și fluxurile financiare sub for
mă de ajutor oficial pentru dezvol
tare. Deși producția țărilor lumii a 
treia se află într-un pronunțat de
clin, datoria lor externă a atins 
proporții astronomice — peste 800 
miliarde de dolari. Serviciul dato
riei, adică ratele scadente plus do- 
bînzlle, absoarbe, in prezent, mai bine 
de o cincime din veniturile din ex

porturi ale țărilor în curs de dez
voltare, iar în cazul marilor debi
tori, cum este Brazilia sau Mexicul, 
chiar mai mult de jumătate.

Puternicul impact al poli
ticii dobinzilor înalte. Odată 
intrate în caruselul datoriilor, țările 
debitoare se epuizează încercînd să 
iasă din el, așa cum se poate con
stata și din tabelul de mal jos alcă
tuit pe baza datelor furnizate . de 
F.M.I. In studiul Întitulat „PER
SPECTIVELE ECONOMIEI MON
DIALE" :

Principalii factori care influențează deficitul plăților curente 
ale țărilor in curs de dezvoltare (neproducătoare de petrol)

(in miliarde de dolari)
1980 1981 1982 1983 1984

Soldul balanței de plăți curente -89 —109 —86 —53 —45
Soldul balanței comerciale —76 -81 —53 -24 -11
din care : schimbul de mărfuri.

altele decît petrol -38 —45 —24 —2 9
Plăți în contul dobinzilor —26 —40 —52 —51 —54
Alte servicii și transferuri partl-

culare 13 15 19 22 20

O situație dramatică. Ast' 
fel, potrivit datelor cuprinse in „RA
PORTUL ASUPRA COMERȚULUI 
ȘI DEZVOLTĂRII, 19S4", elaborat 
de U.N.C.T.A.D., de la începutul 
actualului deceniu, producția pe lo
cuitor a statelor lumii a treia a scă
zut în fiecare an, în medie, cu 1,3

la sută. Prețul materiilor prime — 
care în 1983 începuse să crească, 
după ce în 1981—1982 coborîse pînă 
la cel mai scăzut nivel din ultima 
jumătate de veac — s-a înscris din 
nou, anul trecut, pe o curbă descen
dentă ; iar accesul pe piețele state
lor bogate a produselor provenite 
din țările sărace este tot mai limitat.

Potrivit datelor F.M.I., țările in 
curs de dezvoltare, în eforturile de 
a-și stinge obligațiile financiare ex
terne, și-au redus deficitul balanței 
de plăți curente de la 89 miliarde 
de dolari în 1980 la 45 miliarde în 
1984, adică cu aproape 50 la sută. 
Cum se explică însă faptul că, în 
ciuda diminuării apreciabile a defi
citului conturilor curente ale țărilor 
In cauză, datoria lor externă și-a 
urmat cursul ascendent ?

Dacă la începutul actualei decade,

deficitul balanței de plăți externe 
se datora îndeosebi dezechilibrelor 
în schimburile de mărfuri, adică 
faptului că valoarea importurilor de 
bunuri necesare dezvoltării depășea 
pe cea a exporturilor — de unde și 
denumirea de „deficite ale dezvol
tării" pe care specialiștii au dat-o 
acestor dezechilibre — astăzi situația 
este alta. Comerțul cu mărfuri, al
tele decît petrol, a . înregistrat in 
1984 un excedent de 9 miliarde 
dolari, față de un deficit de 38 mi

liarde In 1980. în schimb, plățile în 
contul dobinzilor, care din pricina 
scumpirii exagerate a creditului in
ternațional s-au dublat în același 
interval (26 miliarde de dolari în 
1980 și 54 miliarde în 1984), au de
venit principalul factor destabiliza
tor al balanței de plăți a țărilor în 
curs de dezvoltare. Impactul său 
este atît de mare îneît el nu numai 
că anulează eforturile țărilor lumii 
a treia de a-și achita datoria exter
nă, dar adaugă noi și tot mai cople
șitoare poveri în seama statelor de
bitoare, ceea ce sporește pe nedrept 
obligațiile lor financiare față de 
statele creditoare.

Desigur, ruperea acestui „cerc vi
cios" ar presupune importante chel
tuieli din partea comunității interna
ționale, dar ele s-ar putea dovedi 
a fi incomparabil mai mici decît 
costul unei prăbușiri a sistemului 
financiar internațional, în pragul 
căreia omenirea s-a aflat nu o dată 
în ultimii ani.

De altfel, analiza actualei situații 
economice scoate în evidență faptul 
că in criză se află nu numai econo
miile naționale ale țărilor in curs 
de dezvoltare, ci și ansamblul sis
temelor de relații economice inter
naționale, că dificultățile ivite în
tr-un domeniu al acestor relații se 
propagă în celelalte domenii, iar di
ficultățile din diferite sectoare ale 
economiei mondiale își sporesc re
ciproc dimensiunile. Astfel, lipsa de 
resurse pricinuită de dereglările în 
sistemul monetar a lăsat un gol 
care ar trebui acoperit de sistemul 
financiar. Dar sistemul financiar 
depinde, la rîndul său, de activitatea 
sistemului comercial — care este 
nesatisfăcătoare din pricina recesiu
nii economice și politicilor restricti
ve, a practicilor protecționiste pro
movate de țările industrializate. In 
felul acesta, criza schimburilor co
merciale a antrenat pe cea a fluxu
rilor financiare, iar ambele au fost 
agravate de deteriorarea sistemului 
monetar internațional.

ției țărilor In cauză, cît șl stabilita
tea economiei mondiale. Căci, dacă 
există încă o puternică dependență 
a țărilor sărace față de cele bogate, 
nu poate fi ignorată nici dependența 
inversă care s-a creat. Potrivit sta
tisticilor O.N.U., într-o perioadă re
lativ scurtă (1940—1970) țările în 
curs de dezvoltare și-au sporit de 
4,5 ori producția globală, de 7 ori 
pe cea industrială, iar venitul pe 
locuitor s-a dublat. Drept urmare, 
țările respective realizează în pre
zent o cincime din produsul intern 
brut mondial, iar piețele lor absorb 
peste o treime din exporturile țări
lor capitaliste dezvoltate. In același 
timp, statele lumii a treia reprezin
tă o importantă sursă de materii 
prime și combustibili pentru statele 
dezvoltate (41 la sută din importu
rile lor de materii prime, două 
treimi din cele de combustibili, din 
care 93 la sută îl reprezintă petro
lul) și dispun de capacități indus
triale șl tehnologice în creștere.

Sporirea interdependențelor dintre 
state întărește caracterul mondial' al 
crizei și face ca depășirea ei să nu 
mai poată fi realizată pe seama ac
țiunii izolate a unui stat sau a unui 
grup de state, oricît de puternice ar

fi ele. Dacă relansarea activității 
productive din unele țări dezvoltate 
este încă fragilă și nesigură, aceasta 
se datorește, în bună parte, deterio
rării situației economice a țărilor 
slab dezvoltate. Ca o exemplifica
re a acestei realități, specialiștii 
U.N.C.T.A.D. arată că o reducere cu 
10 la sută a importurilor statelor să
race implică o diminuare cu 3—4 
la sută a exporturilor țărilor bogate. 
Pentru a nu mai vorbi de faptul că 
în prezent unul din trei muncitori 
din țările industrializate care lu
crează pentru export depinde de ce
rerea statelor subdezvoltate, a căror 
putere de absorbție scade tot mai 
mult.

Dacă este evident, așadar, că pen
tru depășirea crizei economice mon
diale țările în curs de dezvoltare au 
nevoie de un sprijin real și efici
ent, nu e mai puțin adevărat că un 
asemenea sprijin este impus nu de 
considerente filantropice sau umani
tare, ci de propriul interes al ță
rilor care 11 acordă, deoarece, ir 
absenta unui progTes general, esta 
greu, dacă nu imposibil, de realizat 
o relansare economică durabilă în 
Înseși țările dezvoltate.

De la dependență la in
terdependență. Astfel, blocarea
creșterii economice In țările tn curs 
de dezvoltare a devenit o problemă 
globală, de a cărei soluționare de
pind atît oprirea înrăutățirii situa

întreaga evoluV« confirmă astfel pe deplin realismul aprecierilor 
României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora starea 
negativă de lucruri din economia mondială și cu deosebire gravitatea 
situației economico-sociale a țărilor în curs de dezvoltare impun ca o 
sarcină de maximă urgență instituirea unei conlucrări reale intre țările 
bogate și cele sărace, pornindu-se de la recunoașterea sporirii interde
pendențelor dintre state, a imposibilității depășirii actualei crize fără 
soluționarea problemelor subdezvoltării.

In concepția țării noastre, așa cum a fost definită de președintele 
el, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o asemenea colaborare trebuie să aibă 
jn vedere, în primul rînd, înlăturarea poverii datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare și sporirea considerabilă a fondurilor pentru faci
litarea progresului lor, convenirea de măsuri practice pentru reducerea 
și stabilizarea dobinzilor la niveluri rezonabile și pentru lărgirea acce
sului țărilor rămase în urmă la credite internaționale în condiții avan
tajoase.

Se poate spune, cu deplin temei, că însăși viața demonstrează jus
tețea aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a subliniat că 
transpunerea in practică a unor astfel de măsuri, impuse de însăși gra
vitatea actualei situații, ar aduce o însemnată contribuție la relansarea 
activității economice mondiale, la angajarea acesteia pe un făgaș nou, 
sănătos - ceea ce ar corespunde pe deplin cerințelor de progres și 
pace in lume.

Gh. CERCELESCU
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